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«Oh ég, segíts! mi lesz még halálom után ? ?» 

Luther Márton. 

«Az erőszakos forradalom magában véve bűntett, s én 
nem hiszem, hogy vannak jó forradalmárok, mint kartár-
saim közül némelyek hiszik.» 

Bismarck. 1884. máj. 9. 
a német-birodalmi gyűlésen. 

«A világot eszmék kormányozzák.» 

Hegel, Comte stb. 

«A tizenhatodik századnak német reformátorai a hie-
rarkhia és annak feje, a pápa ollen föllázadtak s a szollemi 
hierarkhia helyére a szollemi anarkhiát tették.» 

Ruge Arnold. 



A II. kötet tartalma. 

Angolország vallási és erkölcsi állapotának további megvilágosítása: Az 
anglikán papság. 401. ]. — Az anglikán államegyház. 408. 1. — A 
vasárnap megünneplése Angliában. 415—417. 1. — Emerson, Kalisch, 
Raumer, Kolde, Funcke és mások Angliáról. 417. 1 . — Az angol dissen-
terek. 432. 1. — Az üdv hadserege. 434—453. 1. 

Angolországnak tiemzetgazdászati fejlődése a reformátio után: Döllinger 
ítélete. 453. 1. — Grün. 453—455. 1. — Marx Károly. 455—457. 1. 
Philippson. 458—461. 1. — Az «Edinburgh Review.» 461—463. 1. — 
Engels Frigyes. 463. 1. — Különösen Rogers. 463. 1. — és mások az 
angol munkások és alsóbb néposztályok helyzetének folytonos rosszab-
bulásáról. Az angolok gyarmatosítása. 470—473. L 

A francia nagy forradalom a XVIII. században. 

A protestantismtis Franciaországban: A hugonotta-háborúk. 473. 1. — 
A francia protestánsoknak türelmetlenségök és követeléseik. 475. 1. — 
XIV. Lajos és a nantesi rendelvény visszavonása. 482. 1. — A hugo-
nottáknak forradalmi elveik és az ellenzéki irodalom Hollandiában. 

4 8 4 - 4 8 5 . 1. 

Franciaországban az állapotok röviddel a nag)> forradalom előtt nem vol-
tak rosszabbak, mint a többi államokban: A jobbágyság a forradalom 
előtt. 486—489. 1. — A nemesség. 489—491. ]. — A francia kath. 
papság. 491—494. 1. — Átalános reformtörekvések. 494—501: 1.-

Honnan van az, hogy a forradalom elmélete Franciaörszágbnöi. -éfteijedett 
és veszedelemre vezetett, míg Angliában gyakorlatilag nem volt vesze-
delmes ? Az ész és a hagyomány. 502—511. 1. — A XVIII. század 
bölcselete. 5 1 1 — 5 1 6 . 1. — Új állambölcselet. 516—522. 1. 

A forradalmi és hitetlen eszméknek bevifelók,Angliából Franciaországba: 
A franciáknak irodalmi fensőbbségök a XVII. században. 522. 1. — 
A francia szellemnek átalakulása XIV. Lajos halála óta. 524. 1. — Ang-
liának végzetes befolyása Franciaországra. 525. 1. — Voltaire, Rousseau 
és mások a szellemeket forradalmárokká teszik. 538—550. 1, 



Angolország vallási és erkölcsi állapotának további 
megvilágosítása. 

Angliában a reformatio áldásaira nézve nagyon jellemző 
az a lealáztatás is, amelyben az ottani protestáns papság 
részesült.1 «A papoknak társadalmi állását», mondja MA-
CAULAY, «a reformatio egészen átváltoztatta. A papi jelleg 
nemcsak hogy megszűnt magas polgári hivatalok elnyeré-
sére ajánló levél gyanánt szolgálni, de sőt azt arra nézve még 
akadálynak tekinték. A papság hasonlóképen elveszté azt 
a társadalmi felsöbbséget, ami a szellemi műveltségnek ter-
mészetes folyománya.» 

«Az E R Z S É B E T uralkodását követő század alatt alig lé-
pett valaki a nemességből papi pályára; I I . KÁROLY * ural-
kodásának végén két peernek a fiai püspökök, ugyanabból 
az osztályból öt áldozó pap s gazdag javadalmaknak birto-
kosai voltak; de azért a ritka kivételek nem menték meg 
az állást attól a kedvezőtlen véleménytől, melyet róla átalán 
tápláltak. A papságot egyátalán a plebejusi osztályhoz szá-
mították és tényleg csakugyan ha találkozott is egy-kettő, 
aki némileg gentlemanhez hasonlított, volt tíz másik, aki 
valóban a csőcselékhez tartozott. Az ilyen papoknak nagy-
részök, akik vagy javadalom nélkül voltak, vagy jövedelmök 
nem volt elegendő tisztességes háztartásra, a világiaknál 
húzta meg magát. Nyilvánvaló, hogy ez a szokás a papi 
tekintélyre nagyon lealázó; LAUD igyekezett a dolgot meg-
változtatni s I . KÁROLY ismételve a leghatározottabban el-
rendelte s megtiltotta, hogy kivéve a föbbrangú egyéneket, 
senkinek sem szabad házi káplánt tartania. De ezeket a 
rendeleteket elfeledték. A puritánok uralma alatt számos 
elűzött egyházszolga Angliában csak úgy tarthatta fönn éle-
tét, hogy a királypárti gentleman családokhoz csatlakozott s a 

1 A «protestáns prédikátorok Jenézetéséről Németországban.» — V. ö. 
Döllinger, «Die Reformation. L 327—337-, 497~503. (2. Aufl.) II. 284., 
330., 345., r 16., 150. O. Fock, Rügensch-Pomer'sche Geschichten Bd. V. «Re-
formation und Revolution.» Leipzig. 1868. S. 227—229. Janssen, Geschiclite 
des deutschen Volkes. lid. I l l — Y . 
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IV 

Az 1789-iki forradalomnak lefolyása és müvei. 

A francia forradalom egy német t'órténetbúvár szemüvegén át tekintve : 
A francia forradalom történelmének meghamisítása. 550. 1. — «A for-
radalom-legenda.» 551. 1. — A XVIII. századbeli francia és a XVI. 
századbeli német forradalom történelmének hasonlósága. 552. 1. — 
Schmidt Adolf a francia forradalomról. 552—578. — A forradalom és 
a reformatio dicsőítői. 578. 1. — A protestantismus a XVIII. század-
ban. 585—586. 1. 

A francia forradalom-legendának Taine által való megsemmisítése: Taine-
nek «La Révolution» című munkája, mint Janssen «Reformatio-tÖrté-
nelmének» ellenképe. 586. 1. — Elvi ellenfeleknek elismerő ítéleteik 
Taine művéről. 586—593. 1. — Taine történelmi kutatásainak való-
ságos eredményök. 593—650. 1. -— Nordenflycht O., Baumgarten II., 
Capefigue s mások a francia forradalomról. 650—659. 1. — A protes-
tantismusnak forradalmi szelleme és a katholikus népek. 659—660. 1. 

A forradalom a XIX. században. 

A socialismus, az anarkhismus és a nihilismus a protestantismusból és a 
reformatioból keletkeztek. 66O. 1. — A protestáns német bölcselet : 
Hegel, Feuerbach, Ruge stb. 662. 1. — Az orosz nihilismus és annak 
távolabbi gyökerei. 666. 1. — Oroszországnak ú. n. reformálása Nagy-
Péter által. 669. 1. — Brückner 671. 1. — Sugenheim. 676. 1. — 
Wallace. 687. 1. — Leroy-Beaulieu. 691. 1. — Eckardt. 694. 1. — 
Stserbatov. 696. 1. — Boltin. 698. 1. — Daskov hercegnő. 698. 1. — 
Scherr. 700— 704 : Péter reformjainak következményeik. — II. Katalin. 
703—718. 1. — I. Sándor és I. Miklós. 718—720. 1. — Hegel böl-
cselete Oroszországban. 723. 1. — Nyugotiak és szlavofilek. 726. 1. — 
Herzen Sándor. 733—741. — Az orosz egyház. 743—754. 1. — A 
nihilismns, mint «nyugotról behurcolt cikk» nem egyéb, mint a század 
negatív és forradalmi szellemének orosz alakja. 757. 1. — Tserny-
tsevszki. 758—759. 1. — Bakunin Mihály. 759. 1. — Az orosz radika-
lismusnak főműhelyei az iskolák, különösen a főiskolák és az azokban 
tanított anyagelvi tudomány. 759. 1. — A jobbágyság megszüntetésé-
nek következményei. 767. 1. — A nihilismus részére az ütat a libera-
lismus vagy a német szabad protestantismus egyengeti. 770. 1. — A 
nihilismus a materialismus kakangeliumának logikai következménye. 
771. 1. — Szomorú kilátások a legközelebbi jövőre nézve. 776. 1. 



nyugtalan napok alatt lábrakapott szokások még a monarkhia 
és a püspökség visszaállítása után is megmaradtak. — 
A liberális érzelmű és müveit lelkű emberek házaiban a 
káplán kétségen kívül finom és előzékeny bánásmódban ré-
szesült; társalgását, tudományos képzettségét, papi tanácsát 
gazdag kárpótlásul tekinték a neki adott lakásért, ellátásért 
és fizetésért. De a falusi gentlemanek nem mindnyájan így 
fogták föl a dolgot. A durva, tudatlan squire (alsóbb rendű 
nemes), aki azt hitte, hogy rangjához tartozik, hogy asztali 
imáját naponta teljes egyházi díszbe öltözött pap végezze 
el, módját ejtette, hogy rangját föntartva, a takarékossá-
got sem téveszté szeme elől. Tíz font sterling évi fizetésért, 
ebédért s kis padlásszobában való lakásért akárhány fiatal 
levitát — akkor ez a cím járta — lehetett kapni, aki ezért 
nemcsak hivatásának kötelességeit végezé el s nemcsak 
céltáblája és türelmes hallgatója volt az émelygősnél émelygö-
sebb élceknek s nemcsak készséges játszótárs volt szép 
időben a labdázás, rossz időben pedig a shovel-boardnál, 
hanem egyszersmind kertész és lovász szolgálatot is teljesí-
tett. A tisztelendő férfi majd a barackfákat erösíté lugasba, 
majd lovakat vakart; ö ellenőrizte a lópatkoló kovács szám-
adásait s a levelekkel vagy csomaggal tíz mérföldre is el-
gyalogolt ; megengedték ugyan neki, hogy a családdal 
étkezhetett, de azt is elvárták tőle, hogy a legegyszerűbb 
eledelekkel elégedjék meg. A marhahúsból és a répából 
jóllakásig ehetett, de mihelyt a torták és a finomabb tész-
ták következtek, fölkelt helyéről, meghúzta magát a sarok-
ban s várta, míg visszahívják, hogy az ebédet, melynek leg-
jobb részében nem is részesült, megköszönje.» 1 

»Megtörtént néha, hogy évek múlva oly javadalomra 
jutott, melynek jövedelme neki a megélésre elegendő volt, 
de gyakran még ezt is kénytelen volt simonia utján meg-
vásárolni, ami aztán a gúnyolódóknak három-négy ember-
öltön át alkalmas anyagot szolgáltatott a gúnyolódásra. — 
Elvárták tőle, hogy ha plébániát kap, megnősüljön. Az asz-
szony közönségesen a kegyúrnak szolgálatában állott s a 
pap szerencsésnek érezhette magát, ha leendő neje annál 
nem nagy kegyben volt.2 Valóbnn a papoknak akkor kötött 

1 Cachard, Ursachen der Verachtung der Geistlichkeit. Oklham. Satiren, 
gerichtet an einen Freund, welcher im Begriff ist, die Universität zu ver-
lassen. Tatler, 255., 258. Ilogy az angol papság alacsony rangú osztály, az föl 
van jegyezve Cosmo nagyherceg utazásában. A. függelék. 

2 Marx Károly így szól: «Az angol falusi papok a részeges, hitvány 
lovagoknak szolgái voltak s a földbirtokos urnák szeretőjét nőül kelle ven-
piök.» (Das Kapital, 1872. S. 784.) 
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házasságai s e házasságoknak természete a legfényesebb 
bizonyítéka annak az állásnak, melyet a papi osztály a tár-
sadalomban elfoglalt. Bizonyos oxfordi iró, aki I I . K Á R O L Y 
halála után néhány hónappal irt, keservesen panaszkodik, 
hogy faluhelyeken nemcsak az ügyvéd és gyógyszerész néz-
nek megvetéssel a lelkészre, hanem, hogy a jobb házakból 
való leányoknak a sziveikre kötik, hogy a papok udvarlását 
el ne fogadják és ha valamely fiatal hölgy erről a rendelet-
ről megfeledkeznék, ép oly mértékben fog becstelennek tar-
tatni, mintha valakivel tiltott viszonyban élne.1 CLARENDON, 
aki az egyháznak kétségen kívül jóakarója volt, a társadalmi 
osztályok átalános fölforgatás szülte összekeveredésének je-
léül azt hozza föl, hogy néhány nemesi családból származó 
nő társadalmi állásáról megfeledkezve, papok karjaiba dobta 
magát. 2 A konyhaszolgálót közönségesen paphoz illő élet-
társnak tartották s E R Z S É B E T királynő, mint az egyháznak: 
feje, ezt az előítéletet látszólag megerősítette, amennyiben 
elrendelte, hogy egy pap se merészeljen valamely szolgálót 
urának tudta nélkül nőül venni. Ennek aztán az lett a kö-
vetkezménye, hogy a papok és a szolgálók közötti viszony 
több emberöltőn át végtelen sok tréfának anyagául szolgált 
s nehéz lesz a X V I I . század bohózatai között olyant találni, 
amelyben az egyház szolgája olyan jegyest kapna, aki rang-
ban a szakácsnőt megelőzi. Még I I . GYÖRGY idejében is — 
mondja az életnek és az erkölcsöknek e szigorú megfigye-
lője, aki maga is pap volt — a nagyobb házakban a rossz 
hírbe jutott szobalánynak utolsó menedéke a káplán volt, 
miután föl kelle adni minden reményét arra nézve, hogy a 
házmestert férjül foghassa.» 3 

_ «A pap, aki kápláni állását elhagyta, hogy javadalmat 
kapjon és megnősüljön, közönségesen arról győződött meg, 
hogy az egyik nyomorúságot a másikkal cserélte föl. Ötven 
javadalom között sem találkozott olyan, amelynek jövedelme 
egy családnak tisztességes eltartására elegendő lett volna. 
Amint a gyermekek szaporodtak és növekedtek, a papnak 
háztartása folytonosan koldusabb let t ; papi lakásának föde-
lén s egyetlen hivatalos kabátján a lyukak mind nagyobbak 
lettek s gyakran csak úgy kereshette meg napi kenyerét, 

1 Angliáé notitia, von T. Wood, vom Neuen Collegium, Oxford 1686. 
«Az egyház igazgatóját vagy lelkészét az ügyvéd, az orvos, sőt az iparosok is 
lenézik és kigúnyolják. Azt hiszik, hogy a nemzetség és a család fényét a föl-
szentelés beszennyezi; a jő házból való leányoknak gyakran szívökre kötik, 
hogy erkölcseikben kárt ne szenvedjenek s paphoz nőül ne menjenek.» 

2 Clarendons Leben II. 21. 
5 Swifts Anweisang für Diener (Directions to Servants). 
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ha plébániája földjein dolgozott, disznókat hizlalt, trágyát 
hordott s még így, a legnagyobb megerőltetés mellett is 
megtörtént, hogy a tiszttartó illetményét és Írószereit le-
foglalta. Az már szerencsés napja volt, ha valamely nagy 
háznál a konyhába juthatott és ott a cselédek hideg éte-
lekkel és sörrel megvendégelték. Gyermekeit úgy nevelte, 
mint a földművelők, fiai szántottak-vetettek, leányai pedig 
cselédkép szolgáltak. Tanulásra nem is gondolhatott; mert 
ha javadalmának joga eladásra kerül, alig kapott volna érte 
olyan összeget, melyen egy szép theologiai könyvtárt vásá-
rolhat vala; rendkívül szerencsésnek kelle magát éreznie, ha 
fazekainak és serpenyőinek sorában tíz-tizenkét kötet volt 
szamárfülekkel ellátva található. Ily körülmények között még 
a komolyan törekvő, élesértelmü egyéntől sem lehet mást 
várni, mint hogy szellemileg teljesen tönkre menjen. 

«Az angol egyház abban a korszakban bizonyára nem 
szűkölködött oly papokban sem, akik tehetségeikre és tu-
dományukra nézve kitűntek. Az ilyenek oly helyeken éltek, 
ahol az ismeretek szerzésére szükséges eszközök nem hiányoz-
tak, ily helyek voltak a nagyvárosok, mindenekelőtt Lon-
don, Oxford, Cambridge. Azonban a falusi papság egyátalán 
olyan elemekből állott, melyek egyátalán sem vagyonosab-
bak, sem műveltebbek nem voltak, mint a kisebb bérlők 
és a csőcseléknek színe-java.» 1 

1 Macaulay, Geschichte Englands. — I. 313—323 (History of England. 
Tauchnitz. I. 319—325). Voltaire erről a tárgyról így ir: «A protestáns egy-
házak pásztorai hangosan lármáztak a papság gazdagsága ellen, csakhogy a 
tisztesség látszatát a maguk számára hódítsák, mintha ők nem gyűjtenének 
vagyont, amelyet kárhoztatnak. Hatalmukat a fejedelmek és a köztársaságok 
fejei mindenütt, amerre csak vallásuk elterjedt, szűk korlátok közé szorítot-
ták. A kálvinista és a lutheránus pásztoroknak mindenütt oly csekély jöve-
delmük volt, hogy abból nem tellett a fényűzésre. Angliában a reformatió 
kedvezőbb volt az anglikán, mint Németországban, Svájcban és Németalföl-
dön a kálvinista és a lutheránus papokra nézve. Nagybritániában, minden 
jelentékenyebb püspökség vagy javadalom elégséges jövedelmet nyújt a tisz-
tességes megélhetésre. Az ottani falusi papoknak több jövedelmük van, mint 
a franciáknak.» — Voltaire, Essai sur les moeurs, ch. 134. (Oeuvres XVII. 
260). Klop Ontio így nyilatkozik: «Angliában a főpapság föntartására ren-
delt alapítványok a protestantismust megelőző korból származnak s a főegy-
háznak püspökei azért a leggazdagabbak a világon, míg ugyanannak az 
egyháznak alsóbb papsága szegénységgel és nyomorral küzd» (Studien über 
Katholicismus, Protestantismus und Gewissensfreiheit in Deutschland. 1857. 
S. 236. 237). — Raumer Frigyes így ir: «Az angol egyházról azt mondták, 
hogy az túlságosan gazdag. De ha szorosabban megvizsgáljuk a dolgot, 
Játni fogjuk, hogy VIII. Ilenrik fosztogatásai sokat elvettek tőle a hogy a 



A XVII. és XVIII. század angol papságáról Lecky is 
hasonlóképen nyilatkozik: «Erzsébet uralkodása alatt a lel-
készkedö papság, hogy megélhessen, gyakran kénytelen volt 
gonoszságért az Isten büntetése bekövetkezett s az egyháznak nincs elég 
birtoka arra, hogy a szegény sorsú lelkészek illő ellátásáról és az iskolák 
föntartásáról gondoskodjék. — Másodszor az egyházi jövedelmek célszerűt-
lenül vannak fölosztva; némelyek túlságosan sok, mások meg csekély jöve-
delemmel birnak. — Althorps lord számítása szerint (1833. ápril i8;l iansard 
XVII. 274). Angliában a püspökök, káptalanok és papok jövedelme kerek 
számban 3.500,000 fontot tett ki. Ezt 11,500 pap közt elosztva, az átlagos 
évi jövedelem 260 fontot tenne. Más helyen ezt a számítást cda módosítja, 
hogy Angliában a tényleg működő papoknak átlagos évi jövedelmük 185 font, 
míg a skót, szegényebb egyház papjainak évi 275 fontjuk van (Hansard II. 
479). Azonban Angliában vannak lelkészi állások, a melyeken a papnak évi 
6000 fontja van. — A Quarterly Rewiew (XLVIII. 562.) így ir: «Angliában 
10,533 javadalom van; ezek közül 4361-nek évenkint való jövedelme nem 
tesz ki 150 fontot, 1350-nek 70 fonton alul van és néhánynak 12 fontnál 
is kevesebb. — 4809 lelkészi állás olyan, hogy ott a papi lakások rozzant-
sága miatt lelkész nem lakhatik: sőt 2626 állomáson nincs is lakás. — 
Brougham lord a parlamentben azt állítá. (1831. júl. 29. Hansard, V. 517.) 
«hogy még rövid idővel azelőtt voltak 5—8 font évi jövedelemmel birő lel-
készi állások; s volt 800—IOOO olyan, amelynek nem volt 60 font jövedelme 
sem. — Legnagyobb baj a javadalmak sokasága. Angliában 4416 lelkész 
hivatása helyén lakik, 6080 pedig nem lakik az állomásán. 2IOO lelkésznek 
egyidejűleg több javadalma van (Hansard X. 1108), s aki évenkint csak egy 
napig is lakik a javadalmán, azt ott székelő, helybeli lelkésznek tekintik (VII. 
22). — Oly kerületben, ahol a tized legalább 6000 fontot tesz ki, ebből 
egyházi ügyekkel mitsem törődő egyének 4900 fontot osztanak föl maguk 
között. A távollevő rector 1000 fontot kap; a helyettesítő lelkész IOO fontot. 
A püspökök nagy részének átlagos jövedelmök 10,000—20,000 font. — Nem 
akarom azt vitatni, hogy a papok sok jövedelmöket nem tudják hasznosan föl-
használni, mint egykor papi választó fejedelmeink; hogy a papok jövedelmei-
ket sokszor jobbra fordítják, mint a világiak az övéket, hogy a javadalmaknak 
egyenlősítése igazságtalan és hátrányos, de ebből még sem következik, hogy 
az evangelikus egyházban a külső váltóztatások fölöslegesek vagy nagyon 
jelentéktelenek volnának. Aki azt állítja, hogy némelyek nem túlsókat kap-
nak, nem tagadhatja, hogy sok pap meg nagyon keveset kap s ezeket össze-
vetve, előttem az evangelikus egyház inkább szegénynek, mint gazdagnak 
tűnik föl» (E. Raumer, England, 2. AufJ. Leipzig, 1842. I. 86—90. 95. 222. 
223). Az 1835. évben kinevezett egyházi bizottság a szegényebb ellátású lel-
készeknek sorsán némileg segített és újabb lelkészségeket szervezett. A több 
javadalmaknak egy kézben való összpontosítását a Victoria 106. fej. 1. 2. p. 
lényegesen korlátozta. Ugyanez korlátozza a távollakást is, amit előbb a 
papok korlátlanul gyakoroltak. (V. ö. Ilerzog, Raal-Encyklopaedie, [2.] I. 
419. 421.) A lelkészi javadalmaknak simonia útján való megszerzése még 
most is teljes virágzásában van. 
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cipész vagy szabómesterséget űzni.» Chamberlayne a XVII. 
századnak közepe táján így ir: «A papságot sokan a nem-
zet söpredéke és alja közé számítják. Az emberek abban a 
nézetben vannak, hogy családjukra nézve szégyen, ha fiaikat 
papoknak neveltetik s a nők szégyenlenének pappal házas-
ságra lépni.»1 

M I L T O N az «Eikonoklastes»-ben, mely 1649-ben jelent 
meg, ezeket irja: «Volt-e valaha és valahol olyan tudatlan, 
bűnös, és Istentől elrugaszkodott papság, mint a mi papsá-
gunk? Hamis és megmérgezett tanítása a népet először er-
kölcstelenségre, azután rabszolga gondolkozásmódra csábí-
totta : a nemzetet a józan belátástól és a tisztességes 
fegyelemtől elszoktatták, hogy azt zsarnokságuknak eltűré-
sére annál alkalmasabbá tegyék. Az idegen népek részvétet 
éreztek tehát irántunk, és nem bámulatra vagy gyűlölködésre 
ragadtattak. Mert olyan országban, amelyben igazság nin-
csen, a jólét és a bőség még nem elég bizonyítékok arra, hogy 
az az ország virágzó helyzetben van, sőt ez inkább a pol-
gárháborúnak és a pusztulásnak előjele szokott lenni.»2 

«A XVIII. század kezdetén», mondja, fanli R., «a tu-
lajdonképen való angol theologia ki volt halva s az állam-
egyházból ama hatalmas politikai testület fejlődött ki, aminőt 
száz évvel később benne láttunk. A katholicismus és a 
felekezetek ellen győzedelmeskedvén, a nagyszerű szabadal-
maknak és gazdagságoknak élvezetében sokáig békés napo-
kat élt, mialatt az előkelő és kiváltságos osztályok, melyek-
nek az állam mintegy kizárólagos tulajdonuk volt, a zsíros 
kanonok székeket és javadalmakat fivéreik és unokatestvé-
reik között akadálytalanul fölosztották. A javadalmaknak 
egy kézben való csoportosítása szabály lett s a helyben-
lakás kötelezettségével keveset törődtek. Ha a plébános 
egyik hivataltestvérét sanyarú bérért megfogadta, hogy az 
istentiszteletet és a lelkészi hivatalt valahogyan ellássa, ak-
kor nemesi barátjaival és rokonaival kényelmesen és vidáman 
élhetett. A papi öltöny nem akadályozta öt abban, hogy a 
rókavadászatokon tüskén-bokron át ugrasson;3 ép oly kevéssé 

1 Lecky, Geschichte Englands im 18 Jahrhundert 1879. I. 80. 82. Pückler-
Muskau herceg így ir: «Az angol püspökök nejeit, mintegy ágyasoknak 
tekintik; mert férjeiknek sem címét, sem nevét nem viselhetik, hanem csak 
mint barátnők, megtartják családi nevöket» (Briefe eines Verstorbenen IV. 40). 

2 Liebert, Milton S. 196. 
3 Pückler herceg Angliáról irt leveleiben megjegyzi, (IV. 306.) hogy 

«a rókavadászatokon legföltűnőbbek az árkon-bokron keresztül ugrató fekete 
kabátos pásztorok, akik gyakran teljes vadászruhában, vadászkorbácscsal kezök-
ben, esketnek, keresztelnek és temetnek, hogy a szertartás végeztével azon-
nal lóra ülhessenek.» 
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hiányzott a gentrynek kastélyaiban a nagy ivások és családi 
ünnepélyek alkalmával, valamint lakhelyén a játékasztaloktól 
és bálákról. Hazulról, különösen az egyetemről magával 
hozta a nagyvilági simaságot és izlést, amely tulajdonságok 
öt képessé tették arra, hogy mint békebíró vagy grófsági 
hivatalnok az államnak is szolgálatot tegyen.» 

«A papi hivatásnak célja és derekas betöltése a társa-
dalmi és politikai tulajdonságok mellett nagyon csekély 
mértékben vétetett figyelembe. A püspökök és papok kö-
zött ritkán lehet tudományosságra találni, amelyről a XVIII. 
század iskolái és egyetemjei is keveset tudtak. Vasárnap 
kellő tisztelettel elolvasták a szertartást, vagy esküvök és te-
metések alkalmával egyes családok körében az előirt imákat 
s ha már a szószéken egyszer-másszor meg kellett jelenniök, 
akkor szónoklatukban a tisztességes életnek földi előnyeiről 
beszéltek, míg a tiszta evangéliumnak magyarázatát, mint 
olyat, mely a gentlemannek nem szükséges, lehetőleg ova-
tosan kerülték. Egy ideig úgy látszott, mintha a nép ebben 
teljesen meg volna nyugodva és lelkészétől többet nem kí-
vánna.» 

«De végre föllázadt a germán szellem, mely már egy nagy 
korszakban az alakiság ellen a protestáns lelkiismeretszabad-
ság érdekében oly hatalmasan küzdött. Jóllehet a puritanismus-
ból alakult szabad községeknek szintén majdnem egy századon 
át elgyengülésben kellett szenvedniük, de azért a vallásos 
életnek, a benső szükségérzetnek szikrája sohasem volt ben-
nök egészen kialudva. Ez a szikra különösen az államegyház 
keblében gyújtott, midőn ennek jámbor szolgái W E S L E Y és 
W H I T E F I E L D a gonoszságot és bűnt tüzes beszédeikben ostro-
molva a nép közé léptek és a methodismus a népnek közép-
és alsóbb osztályaiban, de főkép a városokban széles körben 
elterjedt. N em ők maguk, hanem az egyház kényszerítő őket 
a szakadárságra, amennyiben a methodistáktól a fölszentelést 
megtagadta, kik közül pedig 1772-ben az oxfordi tudós PA-
LEY beismerte,1 hogy még csak egyedül ők ragaszkodnak a 
39. cikkelyhez. Nagy-Britániában, mielőtt még a francia for-
radalom az istentagadást minden irányban elterjesztő, nem a 
hazai puritán gyülekezetek, sem a skótoknak gyenge és majd-
nem kiaszott angol presbyterianismusa tartá fönn a hitet, ha-
nem az a számos tagból álló, magából az egyházból keletkezett 
uj felekezet, amely mindkettővel érintkezett s a tanítást ille-
tőleg egyiket vagy a másikat a kálvinismus lomtárából elő-
vonszolta. Míg oly sok separatista a politikai mozgalmakba 
vegyült, addig ez az istentagadó elveket, melyek Angliának 
aristokratikus deistáitól kiindulván, a királyi és forradalmi 

1 Paley, Collected Works, p. 362. 
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Franciaországon kívül az egész világon elterjedtek, segített 
távol tartani, t 

D Ö L L I N G E R 1861-ben így irt : «Angliában nemzeti egy-
házról többé nem beszélhetünk, mivel a nemzetnek legalább a 
fele, de tulajdonképen annak sokkal nagyobb része nem tar-
tozik többé az anglikán egyházhoz. Már a katholikusok 
száma (Skóciát és Írországot nem számítva) másfél millióra 
megy, a különféle felekezetek pedig jóval többen vannak s 
ide járul még a szegényeknek és a gyármunkásoknak osztá-
lya, melyek közönségesen egyik egyházhoz sem tartoznak s 
amelyekkel az anglikán egyház sem sokat törődik, még pedig 
azért nem, mert szük és merev szervezetében, a lelkipásztori 
ruganyosság hiányában, e tömegekkel szemben tehetetlennek 
érzi magát s ezek viszont a maguk részéről nem gondolnak 
arra, hogy az egyház tagjaiul tekintsék magukat vagy pedig, 
hogy attól valami szolgálatot kívánjanak.« 

«De azért az anglikán egyház még mindig államegyház; 
politikailag egyedül ez a kiváltságos; püspökei a parlamentben 
ülnek, természetesen csak a felsőházban; míg az alsóházban, 
amely a hatalomnak és a kormánynak tulajdonképen való 
súlypontját képezi, az egyház csak esetleg, egyes egyházi 
szellemű tagok által van képviselve. Azonban az államhatalom-
mal szoros összeköttetésben van. Az egyháznak feje a szó 
szoros értelmében a király vagy a királynő; az állam gondos-
kodik róla és szükségleteiről. A felsőbb rendek csaknem kizá-
rólag hozzá tartoznak; úgyszólván sohasem fordul elő, hogy 
ennek az osztálynak valamely tagja eretnek felekezethez tér-
jen át. — Es Angliában a felsőbb rendek annyiban vallá-
sosak, hogy közülök egy sem vallja magát nyiltan hitet-
lennek — és hogy a nagy többség vasárnaponkint az 
istentiszteleten jelen van. — Ott a gazdagok és elő-
kelők járnak a templomba, a szegények és alacsonyabb 
rendűek azonban nem. A püspöki egyház papsága szintén 
az előkelő osztályból való s azzal rokonság és házasság útján 
bensöleg össze van kötve; csak nagy ritkán lehet ebben az 
egyházban alacsonyabb néposztályból származott papot ta-
lálni; aki nem a magasabb körből származott, vagy azzal 
rokonsági összeköttetésben nincs, az előtt az egyházi hivata-
lokhoz vezető út el van zárva.2 Mert a kegyurasági jog a 

1 Pauli R. Geschichte Englands seit 1814. I. 533. 534. 
2 Angliában jelenleg két divatos eretnekség van, melyek az egyliáz 

jelenlegi szomorú helyzetét előmozdították; először: the Gentleman-heresy, 
melyről Froude sokszor panaszkodott, me'y szerint a papnak mindenekelőtt 
gentlemannek kell lennie és magát ilyennek mutatnia; másodszor: the 
«domestic-heresy», mely abban áll, hogy a község a tisztán családi élet miatt 
egészen kihal. 
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legnagyobbrészt a nemesség és a gentry kezeiben van, amely 
az egyházat úgy tekinti, mint fiatalabb fiai, vejei és rokonai 
számára létesített tápintézetet; részben pedig a korona, a 
püspökök és egyetemeknek jogkörébe tartozik, amelyek 
szintén a saját kegyenceiket mozdítják elő. De a gazdagon 
javadalmazott papság mellett van alárendelt szegényebb 
sorsú papság is, a kisegítő lelkészek, akik a henyélő és a 
több javadalommal biró lelkészek helyett közönségesen cse-
kély zsoldért azoknak kötelességeit végzik. Kisegítő lelkész-
szé lehet a legalacsonyabb osztályhoz tartozó atyának a gyer-
meke is. Egyátalán nincs olyan keresztény ország, amelyben 
a szegények és alacsonyabb sorsúak gyermekei a magasabb 
iskolákból és tanintézetekből annyira ki volnának szorítva és 
így természetesen az egyházi valamint az államszolgálat terén 
is mellőzve, mint Angolországban.» 

«Sehol nincs oly vastag válaszfal a magasabb és az ala-
csonyabb osztályok között; ezek sehol sem jönnek oly ritkán 
egymással érintkezésbe, mint Angolországban. Az államegy-
háznak aristokrata származású és műveltségű leikésze a ma-
gasabb osztályba tartozik, megérti azt és az is érti öt, 
együtt érez és gondolkozik vele; a néptől oly nagy ür vá-
lasztja el, melyet még a lelkipásztori buzgóság is csak ritkán 
képes áthidalni.1 Az ilyen nem szónokol, hanem csak fölolvas 
valamely beszédet vagy értekezést; fölolvassa a hosszadalmas 
vasárnapi szertartást s meglátogatja a fiúk iskoláját; azonban 
a nép nem szereti a fölolvasásokat, de a fönnálló szokás mel-
lett, hogy az egyházban az ülőhelyekért fizetni kell, a temp-
lomokban 'helyet is alig nyer.» 

«így tehát minden körülmény közreműködött arra, hogy 
Angliában a szegényeket és alacsony sorsúakat a templomok-
ból kiszorítsák, vagy hogy azokat önkénytes visszavonulásra 
birják; ily körülmények: a majdnem csupa fölolvasásokból 
álló istentiszteletnek sivársága, a gazdagoknak az egész egy-
házat elfoglaló székei, a szegényebbeknek szerény ruházata a 
gazdagoknak fényes öltözékei mellett, s végre a társadalmi 
osztályok között folyton növekvő távolság és idegenkedés.» 

«A szegények még az eretnek felekezetekhez sem fordul-
hatnak, mert ezek többnyire felekezetök tagjainak adakozá-
sára vannak szorulva. Ennek a következménye, hogy tömegesen 
és teljesen vallási és erkölcsi elvadulásba sülyedtek, hogy az 
országban «nagy pogány nemzedék támadt,2 hogy egyik 

1 Ezeket illetőleg találó megjegyzéseket tett Edvard Lytton Bulwer: 

England and the English. Paris, 1833. p. 210. 
2 Pusey: «Christ, the Source and Rule of christian Love. Preface 

p. 5. 11. 
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püspöknek nyilatkozata szerint Angolországnak számos kör-
nyékén még veszedelmesebb állapot uralkodik, mint a pogány-
ság és Anglia sok vidékén a keresztény hit ellen engesz-
telhetetlen gyűlölet tapasztalható.1 Statisztikai számítás szerint 
Londonban a lakosságnak mindössze csak ötödrésze jár a 
templomba és pedig épen a vagyonosabb osztály, mert a sze-
gények, mint egy hitküldér beszéli, tömegesen távol tartják ma-
gukat minden istentisztelettől.2 Azt tapasztalta, hogy az 50,000 
lelket számláló Clerkenwell plébánián a szegények között 
50-ből alig jár egy rendesen a templomba. Ennek következ-
ményei nem maradtak el: Worsley, az államegyháznak egyik 
lelkésze, azt mondja, hogy a nagy iparvárosok szegény lakosai 
között mindkét nemből a szeméremnek legcsekélyebb érzete is 
csaknem végkép kihalt s ami még nevezetesebb, bevallja, 
hogy a vidéken és a falvakban a munkásosztályban a nemi 
tisztaság és önmegtartóztatás majdnem egészen eltűnt.» 

«Nincs talán egyház, amely mint az anglikán nem annyira 
egy egész nemzetnek, mint inkább a nemzet egy részének, az 
előkelő és müveit osztályoknak szükségleteit, gondolkozás 
módját és akaratirányát fejezné ki és képviselné. Ez az illem-
nek, az előkelőségnek, a papi tartózkodásnak vallása; úgy 
kívánják, hogy a vallás és az egyház ne legyen alkalmatlan, 
tapintatlan, tolakodó. Az államegyházat leginkább ajánlja 
igénytelensége, továbbá, hogy magasabb tekintélylyel nem 
lép föl és hogy a lelkiismeretnek nem alkalmatlankodó őre. 
Az életben szerényen csak annyi tért foglal el, amennyit a 
gazdagságnak megszerzésére és élvezetére s az élet kényel-
mére irányzott törekvésű emberi osztálynak szokása számára 
meghagy. Azoknak az összekötő fonalaknak, melyek előbb 
az angolnak életét annak egész lefolyása alatt a keresztény 
hithez kötötték, legnagyobb részét szétszakította vagy szét-
szakíttatta s csak azokat tartotta meg, amelyek a szenve-
délyek fékentartására a leggyengébbek voltak. A gyónást, a 
böjtöt, szóval mindazt, ami az askézishez tartozik, az angol 
babonának tartja s a babona előtte végtelenül tág fogalom; 

1 Charge of the Bishop of Exeter p. 56. — A német vizsgálók ugyan-
ezt bizonyítják: «A szegényeknek alig van más űtjok (Angliában), mint vagy 
vallásilag és egyházilag teljesen elvadulni, vagy Rómához fordulni. Fájdalom, 
az kétségbe nem vonható, hogy a szegényeknek nagy része, amely pedig az 
alsóbb rendű néposztálynak nagy részét képezi, minden vallási és egyházi 
irány nélkül él» (B. A. Huber, Hengstenberger Kirchenzeitung 1858. S. 
345). «A nagy gyárvárosokban a templombajárók a középosztályhoz tartoz-
nak» (Huber. Reisebriefe aus England II. 258). 

2 Van der Kiste, Notes and Narrations of six years Mission. London, 
1853. p. 14. «A pogányság a szegények vallása a fővárosban.» 
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az ö egyháza, mint dicsekedve mondja, semmi babonát 
nem kíván tőle. Szigeti szervezete, minden más keresztény 
községtől való elkiilönzöttsége szintén megfelel nemzeti ér-
zelmének s ez legnépszerűbb vonása. Az angol, különösen 
a fensőbb körökben egészen rendjén valónak találja, hogy 
külön egyháza legyen, melyben más nemzet ne részesüljön, 
és pedig olyan egyháza, amely míg egyrészről a szárazföldi 
protestantismusnak egész kényelmét, önmegtartózkodását és 
önkorlátozását megadja, addig másrészt mégis püspöki kara 
és inkább szertartásos jellege által előkelőbb és méltósággal 
teljesebb alakban jelenik meg.» 

«A nemzeti egyházban való öntetszelgés az az érzet, 
melyet Angliában figyelembe kell vennünk, hogy ennek az 
állapotnak erősségéről és különösségéről magunknak fogal-
mat alkossunk. Ez a katholikus országokban nem fordul elő, 
mert a katholikus, kivéve ott, ahol idegen vallásúak között 
szétszórva él, az egyháznak más egyházakhoz való ellentétét 
nem ismeri, minthogy ifjúságától kezdve mindig csak egyet-
len világegyházról hallott beszélni, annak a levegőjét szívta 
be, egyedül annak eszmekörében mozgott s jól tudja, hogy 
nemzete csak egy a sok közül s az egyház terebélyes fájá-
nak csak egyetlen ágát képezi, amelynek nincs semmi elő-
nye a többi népágak fölött. Egészen máskép az angol, aki 
már az anyatejjel magába szívja, hogy külön angol-vallás, 
angol-egyház van, melyhez a többiek mint elfajulások, mint 
fattyú-egyházak, mint "babona az igaz hithez úgy viszonyla-
nak s ezzel együtt jár még az a kellemes tudat, hogy az 
uj kornak kiválasztott, az Istenségnek modern kedvenc né-
péhez tartozik. Ez a zsidó gondolkozásmód különös örömét 
találja a zsidó szombatban. Az egy igaz egyház, így gon-
dolkozik a valódi angol, úgy természetileg, mint erkölcsileg 
sziget-egy ház. Ahol a brit talaj megszűnik és a tenger kez-
dődik, ott megszűnik a biztos egyházi talaj is, s a baboná-
nak s a hamis és hiányos egyházaknak nyugtalan tengere 
hullámzik. 

« A három TUDORNAK, H E N R I K N E K , EDVARDNAK és E R -
ZSÉBETNEK korából származó birodalmi törvények, melyek 
az angol egyház fölött való joghatóságot elvitázhatatlan ki-
rályi jognak nyilvánítják, még most is érvényben vannak. 
A király vagy az uralkodó királynő a legfőbb egyházi hata-
lomnak birtokosa s a püspökök hatalma csak a király ha-
talmának kiíolyása. Emellett a korona birtokosa birodalmában 
a legkevésbé szabad ember, mert ha a római szentszékkel 
közösségbe lépne s a katholikus vallásra visszatérne, vagy 
ha csak katholikus nőt is venne feleségül, azonnal elvesztené 
trónját. Ebben az esetben a nemzet az 1689. évi törvények 
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értelmében a hűségeskü és kötelezettség alól fölmentetnék. 1 

Ezenkívül, mint két egyháznak vallási feje, tartozik két val-
lást követni, melyek egymás ellen küzdenek, mert Sckóciá-
ban a presbyterian kálvinista protestantismus az államvallás. 
Azért a jelenlegi királynő télen az angol püspöki, nyáron 
pedig a skót-presbyterian vallást szokta követni; ha télen 
anglikán istentiszteletre járt, s a szentséget püspöknek vagy 
a püspök által fölavatott papnak a kezéből vette, nyáron 
Balmoralban vagy más helyen való tartózkodása alatt Skó-
ciában kálvinista prédikációt hallgat s az urvacsorát olyan 
paptól fogadja, akit Angliában sem az áldozáshoz, sem a 
szószékre nem engednek s akit a papságnak és a vilá-
giaknak nagyrésze érvényesen fölavatott papnak el sem 
ismer.» 

«1833 óta a minisztereken és a parlamenten kívül a 
főhatóságot a vallás és az egyház fölött a titkos tanács 
(Privy Council) gyakorolja. Ezt a parlament az egyházi vi-
tás kérdésekben, akár a hittani, akár a fegyelmi ügyekben, 
legfőbb fölebbezési hatóságnak rendelte s egészen vagy túl-
nyomó részben világiakból áll, akiknek egy része a püspöki 
egyházhoz nem is tartozik.» 

«A püspökök a tanítás és a fegyelem ügyében egyáta-
lában tehetetlenek, már csak a hosszadalmas és drága per-
lekedéstől való félelmökből sem mernek valamely javadal-
mába igtatott lelkész ellen föllépni. Nagyobb hatalmuk van 
a nagyrészben szegénysorsú segédlelkészekkel szemben. Az 
angol egyház szervezetében a székes-káptalan intézményé-
nek nincsen helye és így az csupa sinecurákból áll. A szá-
mos egyházi törvényszéknél szintén sok a sinecura. Az 
Angliában és Walesben létező 11,728 egyházi javadalom 
közül a korona 1114, magán személyek (3092 javadalmat 
adományoznak tetszésök szerint, vagy bizonyos vizsgála-
tok vagy szolgálati évek föltételével. A püspökök a köz-
mondásossá vált nepotismust űzve 1853 javadalom fölött 
rendelkeznek. Még most is többször előfordul, hogy valamely 
pap több javadalommal bir és így a helybenlakás kötele-
zettségét nem teljesíti, jóllehet ezt az ujabb törvények kissé 
erösebben korlátozzák. 1834-ben Irlandban 1385 államegy-
házi lelkészség közül 157-ben semmi istentisztelet nem tar-
tatott és 339-ben helyben lakó lelkész sem volt. 

«Eszerint az államegyház komoly és lelkiismeretes em-
berek állítása szerint valódi elvilágiasított intézmény. Az 
államhatalom az egyházi hivatalokat 150 év óta különösen 

1 «The people are in such case absolved from their a'iegiance» mondja 

a statutum. 
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politikai tekintetekből osztogatja, azokat egészen a hasznos 
oldalukról fogja föl, és úgy is bánik velők. Már az egyházi 
javadalom elnevezése (living) is nagyon jellemző; 1 de úgy is 
bánnak vele, úgy tekintik, mint magánbirtokot, mint árút, 
melyet eladni, melylyel kereskedni lehet. Angliában a simo-
niát egészen nyilvánosan űzik s az mindennap előfordul 
anélkül, hogy a püspökök a dologba beleszólnának. Még 
megbotránkozást sem szül, ha valamely egyházi javadalom-
nak adományozását közhirré teszik, az meg épen megszokott 
dolog, hogy valamely atya egyik fiának katonatiszti bojtot, 
a másiknak pedig egyházi javadalomra való adománylevelet 
vásárol. Pedig minden lelkész beiktatása alkalmával esküt 
tartozik tenni, hogy javadalmát nem simonia útján nyerte el! 
Ebben az egyházban valódi kereskedelmi szellem uralkodik. 
Üzérkedés szempontjából épített templomok és kápolnáknál 
a betöltendő szónoki állást azzal a megjegyzéssel hirdetik, 
hogy elvárják, miszerint «az evangéliumot egészen szabadon 
és teljesen fogja hirdetni (vagyis a kálvinista megigazulás 
kényelmes tanát.») Gyakran megtörténik, hogy a papok 
maguk ajánlkoznak, föltűnően kiemelvén erőteljes hangju-
kat, jó benyomást gyakorló modorukat, tiszta protestáns 
alapelveiket vagy az államegyháznak «mérsékelt és messze-
menő» elveihez való ragaszkodásukat. Mások arról biztosí-
tanak, hogy «határozottan evangelico-kálvinista» elveket 
követnek. Ilyen ajánlkozásokat nagy számban lehet az 
«Eclesiastical Gazette »-ben olvasni. Leggyakrabban tagadják 
túlságos vallásosságukat, ígérik, hogy «józanok s mérsékle-
tesek» fognak lenni. Végre vannak olyanok, akik «anglo-
katholikus elveket» követnek, vagy a tizenhetedik századnak 
anglikán theologusaival egyetértenek stb. 

«Nincs a világon olyan egyházi lap, amelyben «elvekről, 
nézetekről» oly sok szó lenne, amelyben oly nagy válasz-
tékban fordulnának elő a mindenféle Ízlésnek megfelelő 
«vélemények» és «vallási irányok», mint az az angol lap, 
amelyben az államegyháznak papsága úgyszólván kiül a vá-
sárra s magát árúba bocsájtja. Azt hinné az ember, hogy 
oly országban, aminő Anglia, a szabad s veleszületett jogaira 
annyira büszke britre nézve mi sem elviselhetetlenebb, mint 
oly sok községnek az állapota, amelyeknek magukat a leg-
többet ígérőnek el kell adniok. «Nincs semmi», mondá 
nemrég a Times, «ami bárkit is akadályozhatna abban, hogy 
a vásárra menve együgyű, fanatikus, kicsapongó vagy te-
hetségtelen fiának egyházi javadalmat vegyen és így öt mint 
a Mindenható és egy vagy kétezer teremtménye között 

1 «Living» = élet, fiintartás, tulajdon, birtok, állás, javadalom. 
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törvényes lelki közbenjárónak behelyezze.»1 S amint tudom, 
e hallatlan visszaélés ellen, amelynek párja csak Törökor-
szágban lehet, még eddig mozgalom sem indult meg.2 

Körülbelül egy emberöltő mult el azóta, midőn DÖL-
LINGER az előbb idézett szavakat irta, ámde az általa korholt 
visszaélés még ma sem sziint meg. «Az angol püspököknek 
jövedelmei», mondja N E E L M E Y E R , «évenkint 5 , 0 0 0 — 1 5 , 0 0 0 
fontig terjednek; a legnagyobb jövedelmet a canterbury ér-
sek húzza, ami 1 5 , 0 0 0 fontot tesz ki; de a londoni püs-
pökség is kitűnően áll, mert két palotán s évi 1 0 , 0 0 0 fonton 
kívül ez a püspök még föltétlenül rendelkezik 190 javada-
lom fölött, melyek közül 30 alapítványi. — Még a tulajdon-
képen való lelkészi hivatást betöltő, kisegítő lelkészeknek 
vagy lelkészeknek a jövedelme is gyakran fölrúg évenkint 
4 0 0 0 fontra. Hivatalukat azonban közönségesen segéd, vagyis 
egy fiatal theologus látja el, akinek évenkint 150 fontot 
adnak, míg ők maguk, természetesen egészségi szempontból, 
az évnek legnagyobb részét utazással vagy tengeri fürdők-
ben töltik el. De minthogy Angliában 1000 fonttal csak a 
kényelem, 2 0 0 0 fonttal az élvezet és 1 0 , 0 0 0 fonttal kezdő-
dik a megelégedettség, elképzelhetjük, — mivel ezek a 
segédek csakhamar meg is nősülnek — hogy azoknak laká-
sába az életföntartás keserű goudjai is rövid idő alatt be-
költözik. — A plébánosok jövedelmöket vagy az egyháznak 
10 millió évi jövedelméből, vagy az egyház tulajdonát ké-
pező lakházak béreiből, vagy pedig számos grófságban a 
tizedekből kapják. Ezenkívül még szabad lakásuk is van és 
a sokszor nagy kiterjedésű plébánia kertnek haszonélvezete 
is őket illeti. De a lelkészállásokat nem a község választása 
útján töltik be, mint Német- vagy más országban, hanem a 
jámbor Angliában az a gyalázatos szokás uralkodik, hogy 
azokat a «Tockenham-Yard»-ban, a londoni cityben, nota 
bene még az öreg papnak életében, akinek egészségi álla-
potát behatóan megbeszélik, nyilvános árverésen, mint bár-
mely más árút, annak a lelkésznek adják el, aki a legtöbbet 
ígéri és a megkívántató 'összeggel rendelkezik. 270 fontért 
lehet itt olyan plébániát venni, amely évenkint 302 fontot 
jövedelmez; a gazdagabb ellátásuak természetesen drágáb-
bak; de az árakat rendkívül befolyásolja még az is, hogy váj-
jon a tényleges lelkésznek egészségi állapota olyan-e; hogy 
annak halála rövid idő alatt bekövetkezhetik, vagy még 
sokáig élhet! — A plébániáknak nyilvános elárverezését a 
gazdag peerek gyakran arra használták, hogy < iíjabb fiaik-

1 L. Weekly Register, 1861. május II. 
5 Dollinger, Kirche und Kirchen. 1861. 180—230. 
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nak, akik az Angolországban divatozó majorátusnál fogva 
az örökösödésből ki vannak zárva, javadalmat szerezzenek. 
És ezt annál könnyebben elérhetik, mert a plébánosi állás-
nak betöltésére sem theologiai, sem más tudományos isme-
ret okvetlenül nem kívántatik, minthogy a peerek fiainak 
ősrégi kiváltság alapján megadják az egyetemi fokozatokat, 
anélkol, hogy valaha vizsgálatot tenncíiek. Ezenkívül az angol 
egyházban még az a kényelmes szokás is uralkodik, hogy 
a lelkészek prédikációikat olvassák, természetesen azalatt a 
ravasz ürügy alatt, hogy az emlékező tehetség hibája folytán 
tévedések történhetnének, melyek a minden theologus által 
aláirt 40 hitágazattal pontról-pontra mindenben meg nem 
egyeznek, tényleg azonban azért, hogy a kényelemszerető 
vagy hivatására képtelen tiszteletes úr magát a szónoklat-
nak beemlézésétől megkímélje! Sőt a fejüket még a prédi-
káció megírásán vagy összeállításán sem kell törniök, mert 
a legszebb prédikációkat, készen, kidolgozva és nyomtatva 
megkaphatják a londoni könyvárus utca Paternoster-Rowban, 
olcsó áron.»1 

Katscher Lipót a vasárnapnak mostani megünnepléséről 
így ir: «A szorosan vett Angolországban a törvénynek a 
vasárnap megszentelését illető intézkedése, alakjára és mód-
jára nézve a korszellemmel és az észszel egyenesen ellenke-
zik. Erről a külföldnek még legjámborabb államaiban sem 
lehet az embernek fogalma. A Londonba jövő idegenre a 
vasárnap megünneplése szükségképen furcsa benyomást 
tesz. — Milyen Anglia vasárnap ? Ennek a megítélésére leg-
alkalmasabb valamely nagy város; maradjunk tehát csak 
Londonban. Más országokban a nagy és kis városokban ilyen 
napokon a lakosság ünnepi ruhát ölt s vidám arcot mutat. 
Mi máskép van itt. Az egész város mintegy kihaltnak lát-
szik; azokban a kerületekben, melyekben hétköznapokon 
annyi a nép, hogy mozdulni se lehet, vasárnap nem lát az 
ember senkit; s a halotti csendet csak néha zavarja meg 
egy-egy társaskocsi zörgése. Máshol a különféle mutatvá-
nyoknál és a mulatóhelyeken vasárnap a belépti díj olcsóbb, 
hogy a szegény nép azokat annál tömegesebben látogat-
hassa. Itt minden zárva van: a múzeumok és gyűjtemények, 
a képcsarnokok és tudományos kertek, a színházak és hang-
versenycsarnokok, a csillár és Alexandrapaloták, a boltok, 
sőt délelőtt még — az éttermek is. A napi lapok nem je-
lennek meg, posta nem megy és nem is adnak ki semmit. 
Zenélni nem szabad; csakis a «sacred music» vagyis az 
egyházi zene van megengedve. És mit tesznek Londonnak 

l Nee]meyer«Vuk;issovits, Grossbritanien und Irland. 1886. S, 871—873. 
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lakói? Sokan délelőtt a templomba mennek, mások kirán-
dulást tesznek, de ezek a lakosságnak csak csekély részét 
képezik. Még azok sem sokan vannak, akik a parkokat lá-
togatják; a parkok különben ép vasárnap nem nagyon bír-
nak vonzó erővel. A nagy tömeg, hogy az időt, mely más 
viszonyok között sok mulatságot és oktatást szerezne neki, 
eltöltse, két útat választ: az előkelőbb osztályok egész nap 
otthon maradnak, alusznak vagy nevetgélnek, legfölebb egy-
egy látogatást tesznek vagy fogadnak. Az alsóbb osztályú 
nép a korcsmába megy és leiszsza magát. Miért is hétfőkön a 
rendőrségnek rendkívül sok a dolga. A vasárnapi kihágások 
száma légió.» 

«Ilyen Angliában a vasárnap. Az a nép, mely egész 
héten kenyérkeresete után lát, még vasárnap sem szórakoz-
hat s ismereteit művészeti-, természeti és tudományos tár-
gyak megszemlélése által nem gyarapíthatja; könyvekből 
való tanulásra pedig a közönség nagy része sem nem alkal-
mas, sem nem hajlandó. Az alsóbb osztályok az erkölcsök 
nemesítésére szükséges népszerű alakban tartott előadásokat 
s az ilyen nevezetességek megszemlélését kénytelenek nél-
külözni. Még a népies előadásokat is, melyek pedig oly 
áldásosán működnek, rendzavaróknak tekintik, azért is tiltva 
vannak! Az ilyen visszásságok az emberiség minden igazi 
barátjának mélyen fájhatnak s az ilyen társadalmi képtelen-
ségek idők folytán kegyetlenül megboszulják magukat. Meg-
foghatatlan, hogy a vasárnap ilyetén megülését elrendelő 
törvények még most is érvényben vannak. A nép között 
most valóban vasárnapellenes áramlat indult meg.»1 

1 L. Katscher, Bilder aus dem englischen Lében. 1881. S. 133—148. 
«A vasárnapi nyugalomnak jótéteményét» — így ir a szerző — csak azok 
értik valóban, akik azt néha üzleti vagy más okokból mellőzni kénytelenek, 
ezek a vasutak és távírdák korszakában nagyon sokan vannak. Azért a szün-
napok egyetemes jótékony hatását el kell ismernünk; csak az a kérdés, 
hogy minő legyen az a nyugalom, és mikép kelljen a napot eltölteni. A ke-
resztény vallás törvénye szerint a lelket az ideiglenes dolgoktól az örökké-
valók felé kell fordítani imádságban s az isteni szolgálat Játogatásában . . . 
Azonban az emberi szellemnek lehetetlenség magát egész napon át a világi 
dolgoktól távol tartani, igyekszik a szünnapot a maga és mások hasznára 
fordítani, tanítani és tanulni, érzékeit foglalkoztatni, a heti fáradalmat kipi-
henni és a jövő hétre uj erőt szerezni. A tétlenség által előidézett.üdülésnek 
minden munkához szokott emberre nézve gyorsan vége van. A munka és a 
nyugalom kölcsönösek, mindenik követeli és föltételezi a másikat, de a nyu-
galom nem egyenlő a semmittevéssel. A tétlenség csak kimerülteknek való, 
s kimerüléssel végződik; ismét tevékenységnek kell életbe lépnie s minden 
tevékenység, mely a megszokott munkán kívül más körben mozog — üdüléssé 
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Az ujabb utleirók majdnem kivétel nélkül abban a 
meggyőződésben vannak, hogy az angol szigorú vasárnap-
szünet a népre erkölcstelenítő hatással van. 

Ralph Waldo Emmerson, szellemes észak-amerikai író, 
aki az angol nemzetet jóakaróiéig ítéli meg, sőt azt a töb-
biek rovására magasztalja,1 így ir: «Angolországban a vallás 
a jó nevelésnek egy része. Ha valaki a száraz földön tisz-
tességesen öltözködött angolt követségének kápolnájába lát 
menni s látja, hogy arcát buzgó imába merülve simára ke-
félt kalapjába rejti, az ember kénytelen arra a gondolatra 
jönni, hogy imádságában sok a nemzeti és a gentleman 
vallási büszkeség. Oly távol van tőle, hogy szavaival bizo-
nyos értelmet kössön össze, hogy azt gondolja, miszerint 
fölötte nagylelkű és hogy tulajdonképen részéről nagy le-
ereszkedés, ha Istenhez imádkozik. Van templom a gazda-
gok, de van a szegények számára is. A munkás-osztálynak 
nem igen van vele dolga; s a gentlemanek épen a minap 
jelentették ki az alsóházban, hogy ők életükben a templom 
falai között még nem láttak senkit, aki rongyos kabátban 
jelent volna meg.» 

«Az angol nem tekinti a lényeget, hanem csak a kül-
sőt ; az eszméket csak azoknak gazdászati hasznok szerint 
becsülik. Vallásuk csak szólam; egyházuk báb: és minden 
bírálatot az iszony ordításával utasítanak vissza.» 

«Anglia az ó-szövetség tanait követi. Az uj-szövetség-
nek még csak első lapját sem nyitja ki többé. Hisz az isteni 
gondviselésben, amely minden font sterling fölött őrködik. 
Az angolok sem idealisták, sem keresztények.» 

«A segédpapokat rosszul fizetik, a főpapság jövedelme 
pedig túlságosan nagy. Ez a visszaélés vonzza "a nemesség 
fiait és mindazokat a haszontalan egyéneket a templomba, 
akik a fényűzésben kedvöket találják. Eszerint a püspök 
csak talárban járó üzér. Püspöki ruháján keresztül látom a 
kereskedő ruhájának fényes gombjait ragyogni. Az olyan 
gazdagság, mint a durhami, majdnem jutalmat tűz ki a ha-
mis esküre. Brougham a képviselők házában az ir választás 
szabadságáról beszélvén, így nyilatkozott: «A másik házban 
ülő főtisztelendő püspökök miképen fejezhetik ki a hamis 

lesz. Aki egész héten át sokat olvas vagy ir, vasárnap más foglalatosságot ke-

res, aki hétközben testileg megerőlteti magát, az vasárnap szellemileg szíve-

sen szórakozik. De számos ember van. akinek a hét folytán nincsen ideje 

magát szellemileg képezni. E tekintetben ezek egyedül a vasárnapra vannak 

utalva. Ha tehát a törvényhozás egy ilyen nemes és képző vasárnapi szórakozást 

is megakadályoz, az már aztán nagyon sajnos dolog.» 

1 fgy szól Funcke O . : Englische Bilder. S. 68. 
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eskü ellen érzett utálatukat, midőn Isten jelenlétében ünne-
pélyesen kijelentik, hogy abban a pillanatban, mikor valaki 
őket arra szólítja föl, hogy 1000 font évi jövedelmű állást 
elfogadjanak, egyedül a szentlélek ösztönzi őket annak el-
fogadására és kormányzására, és semmi más melléktekin-
tet?» Az egyházi hivatalok betöltésmódja veszélyesebb, 
mint a vámházi eskü. A püspököt az egyház dékánja és a 
prebendariusok választják. A királynő ezeknek congé d'éliret 
küld vagyis engedélyt a választásra ; de egyúttal közli ve-
lök annak a nevét is, akit megválasztatni akar. Elmennek 
a székesegyházba, énekelnek és imádkoznak és a szentlel-
ket kérik, hogy a választásban őket kegyelmével segítse s 
az ájtatosság után közönségesen úgy találják, hogy a szent-
lélek sugalma a királynő ajánlatával megegyez.» 

«Az angolok, akik a változatosságot semmiben sem 
szeretik és attól főkép a vallás terén irtóznak, vallásuknak 
legutolsó foszlányához is szívósan ragaszkodnak s borzasz-
tóan kétszínűsködnek. Az angolok (és bárcsak egyedül ők 
volnának ilyenek, de ez a gonosz jellemvonás mindkét an-
gol-szász fajban megvan) a képmutatásban minden más 
nemzetet fölülmúlnak. A franciák ezt egészen rájuk bízzák. 
Nincs boszantóbb, mint azok az udvarias bókolások, melyek-
kel könyveikben és hírlapjaikban Istent illetik? A népies 
sajtó gyalázatosan pontos a szenteskedésben és a divatos 
vallás nem más, mint politikai Sinai, melyen a menydörgést 
a gazdagok kovácsolják. A fanatismus és a kétszínűsködés 
fölkeltik a satirát. A «Punch» (angol élclap) kimeríthetetlen 
forrásra talál. Dickens novellákat ir az «Exeterhall» em-
beri gyarlóságairól. Tkackeray a legfelsőbb osztályok szív-
telenségét ostorozza. A természet azonban még nagyobb 
mértékben boszúlja meg magát az alsóbb osztályoknak po-
gány érzelmei által.» 

«Az egyház jelenleg nagyon sajnálandó állapotban van. 
Nem maradt semmije, csak a gazdagsága. Ha valamely 
püspök értelmes emberrel találkozik s annak szemeiben 
aggodalmas kérdéseket vél látni, csak úgy képes magán 
segíteni, ha vele bort iszik. A ferde helyzet a papságot 
képmutatásra, hamis esküre, simoniára kényszeríti s szelle-
mét és jellemét egészen elaljasítja. És ha a papság borzad 
a tudománytól és a neveléstől, borzad a jámborságtól, ha-
gyománytól és a theologiától is — minélfogva nem marad 
más hátra, mint elhagyni az olyan egyházat, amely erre a 
névre többé nem érdemes.»1 

1 Emerson, Englische Charackterzüge. l3eutsch voli F. Spielhage», 

Hannover, 1857. S. 152—160. 
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«Az angoloknak gyakorlati ügyességre való hajlama a 
nép szellemére megkapó befolyással van. Aminek nincs 
haszna, az iránt nem is érdeklődnek. A könyvkereskedések-
ben csak politikai iratok, útleírások, statisztikai, számtani 
és géptani művek fordulnak elő; náluk még az úgynevezett 
bölcselet és a tudomány is gépies szerkezetű; mintha lel-
kesedésök kialudt volna, mintha semmi remény, vallás, vi-
dító dal, bölcseség, összehasonlító tehetség nem volna többé 
közöttük. Egyetemeiknek, tudósaiknak, irodalmi társulataik-
nak ilyen hyppokratesi vonásuk van. Ugy tetszik nekem, 
mintha valami márványmezőn sétálnék, amelyen semmi 
sem tenyészhet. Mindent kicsinyes módon gyakorolnak s 
az ember hajlandó róluk azt hinni, hogy teljes lelkükkel 
soha sem remélnek, sem nem működnek. Az irodalom, a 
bölcselet és a tudomány terén minden magasabb szempon-
tot elvesztettek. A jó angol lelkének háromnegyedrészéből 
száműzi magát és annak csak egy negyedére szorítkozik. 

«A csillogó Macaulay az Angolországban jelenleg ural-
kodó társadalmi osztálynak közege, terjedelmesen azt ta-
nítja, hogy a jó alatt értendő: jól enni, jól ruházkodni, 
anyagi.jólétben élni; hogy a modern bölcseletnek egészdicső-
sége annak a hasznosra való irányulásában fekszik ; továbbá 
abban, hogy a gazdászati találmányoknak kedvez s különös 
érdeme, hogy az eszméktől és az erkölcsöktől magát távol 
tartja. Baco bölcsészetének főérdeméül, melylyel az Plató 
bölcselete fölött kitűnik, azt tartja, hogy az értelmet a leg-
jobbnak és a legszebbnek eszméitől elvonja s azt oda irá-
nyozza, hogy azt tanítsa, mikép kell a gyöngélkedők szá-
mára jobb székelést előidézni és jobb borlevest készíteni ; 
és mindezt nem gúnyosan, hanem egészen komolyan; hogy 
a «szolid előny» — amint nevezi — melyet az érzéki él-
vezet nyújt — az egyedüli jó. A csillagászatnak legkiválóbb 
előnye a jobb hajójárat, melyet előidéz, miáltal a gabona-
szállító hajóknak lehetővé tétetik, hogy citromjaikat és bo-
raikat az angol csemege-árusoknak szállíthassák. Angol-
országnak ezer éves polgárosultsága sajátságos eredménynyel 
végződött: az erkölcsöt tagadni s az értelmet a pecsenyés 
tálra szorítani — ez az egész eredmény. A bíráló kételke-
dését a gyakorlati dolognak angolos képmutatásába rejti 
el. Előtte az ész meggyőzése, a lelkiismeret megindítása, 
regényes önhittség. A szépművészetek elenyésztek. A szép-
ség csak mint a fényűzés és kényelem tárgyainak mellék-
lete létezik.» 

«A törekvőt semmi remény, semmi magasztos augu-
rium nem lelkesíti, nincs biztos kilátás a kísérletektől az előre 
látott törvényhez való haladásra, hanem csak itt és ott egy 
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kis ízlelő, ép úgy, mint a kaliforniai aranyásóknál, «akik 
hely után néznek», amely kiadóbb lenne. Érzékei előtt 
akkora láthatár lebeg, mint esernyőjének átmérője. A be-
vett szokásokkal való szennyes megelégedés, a bölcselet- és 
vallás szók satirája egyház- és kalmárpolitika s a szokás 
előtt való porbaomlás eléggé bizonyítják az életnek és a 
szellemnek apályát. Ámbár a nemzeteket a porba tiporják, 
csakhogy Londont és a londoniakat Európában és Ázsiában 
újra létesítsék, mégis félnek a költészet és a vallás esz-
méinek ellenségeskedésétől, ama szellemektől, melyeket 
száműzni nem képesek s ámbár megkísérlették a szentlel-
ket angol posztóba és lábharisnyába öltöztetni, mégis attól 
félnek, hogy olyan erő lehet benne, amely rendszeröket 
halomra dönthetné. A művészek azt mondják, hogy «a ter-
mészet kihozza őket sodrukból»; a tudományosság elveszté 
minden eszményiségét. A mély értelmű beszéd elől rossz 
élcekkel és könnyelműséggel térnek ki; kinevetnek benne-
teket vagy más tárgyra térnek át. «A fődolog az» — 
mondják úgy palack mellett — «hogy a szabadságról való 
beszédek és más ilyenek elmultak; már csakugyan nem 
megy tovább.» Gyakorlatíságuk és kényelem szeretetük 
elnyomják őket kérlelhetetlen igényeikkel s az erőnek csak 
csekély része marad meg a heroismus és a költészet szá-
mára. Nincs költő, aki a szépségről máskép csak suttogni is 
merészelne, mint versekben. Nincs pap, aki előhozni meré-
szelne olyan gondviselést, amely az angolok hasznát nem 
veszi tekintetbe. A sziget anyagi javakkal, tarifákkal, védő 
törvényekkel, túltömött vásárokkal s alacsony árakkal ter-
helt ordító vulkán.» 1 

«Nincs ország, ahol a gazdagságnak olyan föltétlen hó-
dolattal adózzanak. Amerikában az emberek gazdagságuk-
kal nem minden restelkedés nélkül dicsekszenek, mintha e 
miatt mentegetődzésre szorulnának. De az angol büszke 
vagyonára s azt végérvényes bizonyítéknak tekinti. Minden 
angol lelkében ez a fanyar logika lakik: ha érdemeid van-
nak, nem birod azokat jó ruháid, kocsid és lovaid által 
megmutatni? Hogyan lehet valaki gentleman, ha nincs egy 
hordó bor a pincéjében ? •— A szegénység a legnagyobb 
gyalázattal jár. Csak a gazdagok által akarják magukat 
képviseltetni. A «koldus« szó a legnagyobb megsértés. — 
Nelson így szólt: «A vagyontalanság gonoszság, melyet 
meg nem tudok bocsátani.» Sydney Smith pedig eztmondá: 
«Angliában a szegénység gyalázatos dolog.» S egyik leg-
újabb irójuk az egyszerű, a tudományoknak szentelt életre 

1 Emerson, S. 172—179. 
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vonatkozólag ama komolyan erkölcsi hátrányról beszél, 
mely az üres pénztárból származik. S ezt az érzelmet, habár 
nem is ily nyíltan kifejezve, de mégis mélyen meggyöke-
rezve találhatjuk a mostani század novelláiban és regényei-
ben, de nemcsak ezekben, hanem életrajzokban, a nyilvános 
gyűlések tárgyalásaiban, a prédikációk hangjában és az 
asztali társalgásban.» 

«Angliában csak egy van, amit a tények logikájának 
tiszteletével egyenlőnek tekintenek és ez: a gazdagság 
tisztelete. Ebben egyidejűleg azt a büszkeséget is fölisme-
rik, melyet a szász, mint birtokgyűjtő, ügyességébe és füg-
getlenségszeretetébe helyez. Az angol abban a meggyőző-
désben él", hogy mindenki tartozik önmagáról gondoskodni 
s csakis önmagának tulajdoníthatja, ha helyzetét nem javítja 
meg. A gazdagságszerzés vágya az ember összes tehetsé-
geit működésbe hozza; a kormány kézműveseknek 'testüle-
tévé s minden ház malommá válik. Az angol egész éven 
át háromszor annyi órát dolgozik, mint bármely más euró-
pai. Nagyon gyorsan dolgozik. Angliában minden gyors 
ütemben megy. Annak a csodálatraméltó gépezetnek meg-
alkotása, mely ezt a századot minden mástól megkülönböz-
teti, termékenységüket megkettőztette.» 

«A gépeket minden munkára alkalmazzák és oly tö-
kéletességre emelték, hogy az embereknek alig marad már 
más teendőjük, mint a gépekre vigyázni és a kazánokat 
fűteni. A gépek azonban pontos szolgálatot kívánnak és 
minthogy soha el nem fáradnak, azért mestereiknek a fe-
jeikre nőttek. Aknák, kovács műhelyek, malmok, sörfőzdék, 
vasutak, gőzszivattyúk, gőzekék, katonai fegyelem, rendőri 
fegyelem, udvari illem és a kereskedelmi szabályok mind 
közre működtek abban, hogy az emberek összes szokásai-
nak és cselekedeteinek gépies pontosságot kölcsönözzenek. 
Borzasztó gépezet foglalta el a földet, a levegőt, a férfiakat, 
az asszonyokat s a gondolat is alig maradt szabadnak.» 

«A gazdának egyik szemével mindig a szolgáira kell 
figyelnie, ha azt nem akarja, hogy azok fölötte uralkodja-
nak. Az ember ravasz föltaláló; de végre mégis kitűnik, 
hogy a gép vezetőjét fölülmúlja. Amit a különféle tárgyak 
készítésében nyert, azt személyes erőben elveszíti. A ter-
melésben mértékletesnek kellene lenni, mint az evésben. 
Az embernek nem kellene selyembogárnak, sem a nemzet-
nek hernyókkal telt sejtnek lennie. Az erőteljes szász férfi 
a malmokban leicesteri harisnyakötővé, egyűgyű manches-
teri fonóvá fajul. Ugyanannak a munkának a folytonos^ is-
métlése az embert eltörpíti, megfosztja erejétől, értelmétől, 
mozgékopyságától, azért, hogy őt tűköszörűlövé, csatkészí-
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tővé Vagy pedig más egyoldalú munkássá tegye ; s azonnal 
az ipar változásával egész városok, mint hangyaboly ál-
doztatnak föl, ha a cipőcsattok, a cipőszalagok divatból 
kimennek, ha a gyapot elfoglalja a vászon helyét vagy ha 
a kőutak helyébe vasutak épülnek vagy ha a községi te-
rületet földbirtokosok kerítik körül. Akkor a társadalom 
megemlékezik azokról a visszás állapotokról, amelyek a 
munkafelosztásból keletkeznek és arról, hogy a legjobb po-
litikai gazdálkodás az embernek ápolásában és művelésé-
ben áll; mert egyes válságok alkalmával mindannyian tönkre 
mennek, azoknak kivételével, akik elég emberek gondol-
kozni, uj választást rendezni s tehetségüket uj munkára 
irányozni. Es akkor ismét uj szerencsétlenségek következ-
nek. Anglia magánkívül van, hogy a csalást, melyet az 
élelmi szereknek, az anyagárúknak s egyátalán a malmok 
és a gyárak majdnem valamennyi terményeinek meghami-
sításával elkövettek, észrevette; úgy találja, hogy a tej 
nem táplál, a cukor nem édesít, a kenyér nem táplál, a 
bors nem csípi a nyelvet és az enyv nem ragad. A tulaj-
donképen való Angliában minden hamis és meghamisított. 
Ez is a gépek ellen irányzott mozgalom, de ez alkalommal 
a kereskedelemnek nagy gépezete ellen irányul. Ugy hi-
szem, hogy ezt nem annyira a becsületességnek hiánya, 
mint inkább a kereskedelem zsarnoksága okozza, amely az 
embereket kényszeríti, hogy folytonosan olcsóbban adják el 
terményeiket, aminek aztán az árúknak folytonos silányu-
lása a következménye. 

«A gép ép úgy, mint a léggömb, kormányozhatatlan-
nak bizonyult s hajósával tava szállt. A gőz eleinte tüszkölt 
és sziszegett, hogy a hajóst figyelmeztesse; fölrobbanása 
borzasztó volt s a gépészeket összezúzta. Az építőmester 
dolgozott és őrködött, számtalan gépész és tüzelő esett 
áldozatul, hogy megtanulják, mikép kell ezt a szörnyeteget 
kezelni és megszelídíteni. De még nehezebbnek bizonyult, 
a sárkánynak, a papirszárnyú pénznek legyőzése és a fölötte 
való uralkodás. A kancellárok és a kereskedelmi miniszterek, 
Pitt, Peel és Robinson, parlamentjeik és egész nemzetük 
hamis alapelveken indultak s abban a hitben tértek sötét 
sírjaikba, hogy az országot gazdagíták, pedig azt szegény-
nyé tették. Kölcsönösen szerencsét kivántak egymásnak, 
romboló szabályrendeletükhöz. Ritkán találhatunk olyan ke-
reskedőt, aki tudná, miért fordul elő a kereskedelemben 
válság, miért emelkedik és száll le az árfolyam, vagy aki 
a papírpénznek veszedelmes következményeit ismerné. A 
nemzeti boldogságnak tetőpontján, midőn új országokat sze-
reztek, hajókat, raktárakat és városokat építettek, midőn az 



ezüsttel és az aranynyal telt tonnák csak úgy özönlöttek, s 
a kancellárok és a pénzemberek örömükben nem tudtak 
hova lenni — azt vették észre, hogy a kenyér ára képze-
letet fölülhaladó magasra emelkedett, hogy a szegény em-
ber kénytelen volt tehenét és disznaját, szerszámait és szán-
tóföldjét eladni, s a szegényadónak borzasztó légsúlymérője 
a romlásnak pontját érte el. A szegényadó a fizetésképes 
osztályt emészté s a bérlőket és iparosokat tömeges kiván-
dorlásra kényszerítő. A szükségszerű pénzügyi válságoknak 
e következménye naponkint megujul a mesterséges törvény-
hozásnak erőszakoskodásaiban.» 

«Anglia szorgalmának gyümölcse a mindig újabb, ha-
talmasabb és folytonosan szaporodó gazdagság. De a kér-
dés ismételve meg-megújul: vájjon mutat-e föl ennél egyebet, 
vájjon a nemzetek roppant gazdagságát bölcsen föl tudják-e 
használni? Mi a nemzeteknek bölcseségét aszerint ítéljük 
meg, amint fölösleges tőkéikkel rendelkeznek. És Angliában 
megkísérlették azokat a szörnyűségeket némileg jóvátenni. 
Az összeharácsolt pénznek egyrésze ismét a szellem javára 
fordíttatik, iskolákat, könyvtárakat vásárolnak, püspököket, 
csillagászokat, vegyészeket és művészeket fizetnek belőle; 
a másik rész pedig a sok szövésnek rossz következményeit 
kórházak, takarékpénztárak, dologházak, nyilvános játékterek 
és más jótékony intézetek s egyéb kedvezmények alakjában 
van hivatva jóvá tenni. Azonban az ellenszerek, aggodalmat 
keltő csekélységek s a baj alaposabb orvoslást kíván, amit 
csak az idő és egyszerűbb társadalmi szervezet adhat meg. 
Anglia jelenleg nem uralkodik gazdagsága fölött. Szeren-
cséje, az a fény, melyet a férfi erő, a tehetség és az állha-
tatosság alacsony czélokra használt föl, a materialismusnak 
tulajdonképen való főérve. Sikerei az alantos gazdagság 
kezeit erősítik. Ki hirdethet többé az ifjúságnak bölcseséget 
és szegénységet, ha a piszkos nyereményt már a művésze-
tek és tudományok is elérhetik s ha az angolok sikerei 
abból származtak, hogy az alapelvekkel fölhagytak s a 
külsőhöz fordultak? A bolondságnak, a pénznek és a fény-
űzésnek imádása, az érzékiség nevelése lesz uralkodó, s az 
ember és dolgai közé annyi akadályt gördítenek, amennyit 
csak lehet. Innen van, hogy Angliában a gyermekkorból 
alig kilépett ifjú nem az emberi életnek céljaira, hanem 
amaz eszközökre tétetik figyelmessé, melyekkel a nyomasztó 
fényűzést eléri. A nagyszámú családot szerencsétlenségnek 
tekintik. A gyermekek halálakor azzal vigasztalják magukat, 
hogy kiadásuknak egyik forrása kipadt.»1 

1 Emerson, S. 62., 63., i u i — 1 1 5 . 
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KALISCH LAJOS, német iró, aki az angol életet és iro-
dalmat alaposan ismeré, a többek között így nyilatkozott; 
«Anglia némely évszázadban örvendhet politikai intézmé-
nyeinek; de honnan van az, hogy a tömegek Angliában, 
dacára a szabadságnak, oly durvák, sőt durvábbak, mint bár-
mely országban a szárazföldön? Honnan van, hogy Angliá-
ban a magasabb műveltség kizárólag a felsőbb köröknek 
birtoka, hogy ott a középosztály, műveltségre nézve, a 
miénknél sokkal hátrább áll és hogy a nagy többséget 
szánalomra méltón elhanyagolják.» 

«Többször kérdeztem ennek okát angoloktól és ők 
a drága és rossz tanítást adták okul. És midőn azt kérdez-
tem, hogy tanításuk miért nem olcsóbb és jobb, hogy miért 
nem állitanak új iskolákat? közönségesen azt felelték, hogy 
maga a szabadság akadályozza az újabb iskolai szervezetet. 
JA. kormány nem mer iskolaügyekben reformokkal föllépni, 
mert a szabadságukra és önállóságukra féltékeny községek 
abban jogtalan s erélyesen visszaútasítandó merényletet lát-
nának; maguk a községek pedig az új szervezést illetőleg, 
nem jönnének egyetértésre, minthogy a vallási vagy in-
kább a felekezeti nézetek nagyon hevesen küzdenének egy-
más ellen.» 

«Ebben az állításban van valami igazság, de csakis 
nagyon valamicske. Angliában a tömeg durvaságának, elha-
nyagoltatásának még más, mélyebb oka is van. Ezt az 
okot, mint később megtudtam, Angliának társadalmi álla-
potaiban kell keresnünk. A politikai szabadság sehol sincs 
annyira kifejlődve, mint Angliában; de a társadalmi egyen-
lőség elve sincs sehol oly kevéssé érvényben, mint ott. 
Az állammal szemben mindenki szabad: de a társadalmi 
érintkezésben csak úr és szolga létezik. Angliában a rendek-
ép annyira el vannak különítve, mint Oroszországban s a 
társadalmi osztályoknak e szigorú elkülönítésére a szokás 
az érinthetetlenség pecsétjét nyomta. A főnemesség óvako-
dik a gentryvel való érintkezéstől és a gentry ép oly irigy 
szemekkel tekint föl a' főnemességre, amint leplezetlen büsz-
keséggel néz végig a citybeli kereskedőkön, akik ismét 
saját aristokratikus kört képeznek s a középsorsú kereske-
dőket óvatosan kerülik. És ez igy megy le egész a szegény 
iparosig, a proletárig . . . A különféle rangú társadalmi 
osztályoknak ez a nevetséges őrizkedésök, nehogy az alacso-
nyabb rangúakkal érintkezésbe jöjjenek, oly visszaéléseket 
szült, aminőkről más országokban az embereknek fogalmuk 
sincs. Egész Németországban, Franciaországot nem is em-
lítve, egész Németországban, még azokban a részekben is, 
ahol a kényuralom kezdettől fogva zavartalanul uralkodik, 



nincs oly nagy szolgalelkűség, mint Angliában. Ezt tapasz-
talni lehet már az angol családi életrendben. Midőn Lon-
donba jöttem, nem birtam fölfogni, hogy a szolgák és 
szolgálók miért nem köszönnek, ha a szobába lépnek, vagy 
uraságuk családjának valamely tagjával az utcán találkoznak. 
Kezdetben ezt neveletlenségnek tartám és csak későbben 
tudtam meg, hogy ez köteles alázatosságból történik. A 
szolgának nem szabad urát üdvözölnie. Hallgatag lép a 
szobába; s úgy is távozik. Ugyanez a szokás uralkodik a 
mesterlegény és a mester, a kereskedősegéd és a főnök 
között. Sehol sem láthatni barátságos viszonyt! Mindenütt 
megvanka gondosan húzott válaszfal!» 

«Jól tudom, hogy vannak emberek, akik az emberiség-
nek ezt az osztályozását nagyon szépnek találják s nem 
győzik eléggé dicsérni, de csak akkor vagyunk képesek 
ennek a néptömegnek művelődését illető rossz következmé-
nyei fölött szánakozni, ha egy ideig Angliában lakunk. Még 
sehol a világon nem tapasztaltam olyan állati durvaságot, s a 
legnagyobb baj az, hogy ezt a durvaságot egészen termé-
szetesnek találják. A koldulás sehol sem oly tolakodó, az 
iszákosság sehol sincs annyira elterjedve, mint Londonban. 
Ezek a bűnök már rég csökkentek vala, ha a társadalmi 
osztályok egyenlősíttettek volna. A két osztály között levő 
tátongó ür csak úgy enyésznék el, ha a felső körök kissé 
alászállnak, az alsóbbak pedig emelkednének; s a durva 
erkölcsök e közeledés által mindinkább csiszolódnának.1 

Láthatjuk ezt Franciaországban, ahol a legalsóbb néposz-
tályban is él az emberi méltóságnak némi érzelme, bizo-
nyos önérzet s mindenekelőtt az emberi méltóságnak ne-
mes érzete.» 

«Párisban a rongyszedő nem szégyenli az utcákon az 
elhullott rongyokat a sárból kiválogatni; de koldulni szé-
gyelne, és nem csak büntetlenül el nem tűrné, hogy őt 
valaki megbántsa, hanem még a fölebbvalónak iránta tanú-
sított illetlen viselete által is érzékenyen megsértetnék és 
a sértést a leghatározottabban visszautasítaná. A legkisebb 
francia sem érzi magát oly kicsinynek, hogy természetesnek 
ne találná, hogy magasabb rangú egyénnel néha szóba áll-
hasson s beszélgetése alkalmával igyekszik magát finoman 
es udvariasan kifejezni, ami annál többre becsülendő, mint-

1 Úgyszólván sohasem láttam, hogy az alsóbb rendű ember leitta volna 

magát, ha senatorral, kereskedővel vagy tanítóval egy teremben ivott. A nép-

osztály vegyülése nagyon fontos: mert az a nép erkölcseinek nemesítését 

és a durvaság csiszolását jobban előmozdítja, mint valamennyi beszéd, melyet 

az ellen tartanak.» így szól a conservativ Funcke 0 . Engl. Bildar S. i 8 i . 



hogy nem könyvből tanulta. Az 1789-iki forradalom a tár-
sadalomnak mesterséges magaslatait teljesen lerombolta.1 

Angolországban azonban, dacára annak a nagy buzgalom-
nak és jámbor kenetteljességnek, melylyel a kereszténység-
hez való ragaszkodást fitogtatják, a társadalmi osztálykü-

1 Az osztályoknak sokkal kevésbé merev elktilönzése sazalsóbb rendfí-
eknek nagyobb önérzetük egyátalán nem a francia forradalomnak terméke és 
érdeme, mint ezt Kalisch tévesen állítja. Mert amit e tekintetben Franciaor-
szágban látunk, ugyanazt tapasztalhatjuk bármely más katholikus országban. 
Spanyolországról, pl. ahol minden embert, a hercegtől kezdve az utolsó kol-
dusig «kegyelmességed»-nek szólítanak, egy üjabbkori utazó így ir: «A spanyol-
nak az emberi méltóságról a legélénkebb fogalma van, s azért minden embert 
testvérnek s magához hasonlónak tart, habár az a társadalom lépcsőjén sokkal 
fölötte áll is. Előtte az ember első sorban csak ember. Minden spanyol ma-
gát gentlemannek (cabalero) tartja és megköveteli, hogy mint ilyennel bánja-
nak vele. Emellett azonban föltűnően szerények, udvariasak és előzékenyek. — 
Valóban, még egy népnél sem láttam demokratikusabb szellemet, mint itt. 
És hogy ez nem a 'XIX. század liberális korszakának műve, mutatják Lope, 
Calderon, Rojas és Alarconak a drámái, s mindenek fölött Cervantes-
nek prózai művei. Az is már régen világos előttem, hogy a valódi demokratia 
az absolut királyi hatalommal szépen összefér; de azonnal tönkre megy, mi-
helyt az uralmat a gazdagság ragadja magához és a szabadság álarca alatt a 
legveszedelmesebb zsarnokság üti föl uralmát.» így a liberális Passarge L. 
(Aus dem heutigen Spanien und Portugál. Leipzig, 1884. I. 193.) Szintén a 
saját tapasztalása után ir Dr. Fórster Pál is: «A spanyol komoly, de nem 
oly nagy úr, amint ezt sokan róla föltételezik. Viselete minden osztályban 
és minden helyen rendkívül feszélytelen; van kedélye, sőt kedélyes is tud 
lenni. A sokat emlegetett spanyol büszkeség abban nyilvánul, hogy mint 
cabaleroval kell vele bánni. Azért a spanyolokat jogosan a legdemokratikusabb 
népnek nevezhetjük. Szerények, udvariasak, szeretetreméltók és odaadók. De 
azonnal jéghideggé válnak, mihelyt az idegen irántuk udvariatlan vagy büszke. 
A spanyol előtt lehetetlen tekintélylyel föllépni, még ha milliókkal rendelkez-
nénk is; de a vendég előtt kalapot emel s az első helyre ülteti.» (Sonntags-
beilage der «Kreuzzeitung» vom 24. Feber 1884). — Hasonlóképen nyilat-
kozik Park Ernő is: «A spanyoloknak különös sajátságuk, ami a demokrata 
előtt föltűnő, az a nyájasság, melylyel a magasabb rangú az alacsonyabb 
iránt viseltetik, s' a munkásosztálynak sorsával való irígységtelen megelége-
dése; mindnyájan egyenlőknek tartják magukat, anélkül, hogy valaki az értelmi-
ség, műveltség és birtok által vont korlátokat ledönteni akarná. Az a természetes-
ség, melylyel a spanyolok föllépnek, a velők való társalkodást még kelleme-
sebbé teszi; azt a merev, tetetett előkelő modort, melyet némely bolond német 
annyira kedvel, még a legkékebb vérű mágnás sem gyakorolja és mivel a 
mi modern aristocratiánk a polgárságtól nevetséges fönhéjázásán kívül sem-
miben sem különbözik, azért Spanyolországban az ilyen fajnak létezéséről fo-
galmat sem lehet szerezni. Az ember mindenütt szabad, öntudatos, tetetés és 
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lönbséget nebántsvirágnak, érinthetetlennek tartják, s meg-
bocsáthatatlan bűnt követ el az, aki ellene föllépni bátor-
kodik. Midőn bizonyos alkalommal egy jámbor angol előtt 
azt a megjegyzést tettem, hogy az Angol'országban látható 
büszke és gőgös osztálykülönbség az idegenre nézve nagyon 
különösnek tűnhetik föl, minthogy az angolok fönnen di-
csekszenek jámbor keresztényvoltukkal, már pedig a keresz-
ténység szellemével homlokegyenest ellenkezik, ha az egyik 
embert a másikkal szemben túlságosan fölmagasztaljuk, 
mire angolom így válaszolt: «Minden embernek megvan 
a szabadsága a saját körében, de annak határait nem sza-
bad túllépnie.» 

«Ez aztán logika! Ép úgy lehetne azt is mondani, hogy 
minden rab szabad a saját börtönében; csak arra nem sza-
bad gondolnia, hogy börtönéből megszökjék.» 

«De hát ilyenek az angolok! Szűk eszmekörben mozog-
nak, melyből őket semmiféle bűverő nem képes kihozni.» 

«Angliának nevelőintézetei és felsőbb iskolái úgy van-

túlság nélkül való udvariassággal találkozik» (C. Bark. Wanderungen in 
Spanien und Portugál, 1881. 1882. Berlin, 1883. S. 332). — Ugyanez áll a 
spanyol Dél- és Középamerikáról. Chiliről például így ir Dr. Zöller H: «A 
felsőbb és alsóbb osztályok között Chiliben nincsen nagy válaszfal (Kölnische 
Zeitung 1882. szept. 5. I. Blatt). — Olaszországot illetőleg Ruge A. így ir: 
«Olaszországban az űr és a szolga között nincs az a különbség, ami Angliá-
ban, Fancia- vagy Németországban. Az alsóbb néposztály társadalmilag nem 
érzi magát háttérbe szorítva és tényleg nem is szorítják háttérbe; nevezetesen 
a rómaiak nemes magatartással s önérzettel birnak» (Ruge, Aus frülierer Zeit. 
Berlin, 1863. III. 433). — Hehn Viktor szintén megjegyzi: « Valamint min-
den római eredetű államban, a kép Olaszországban is közel állanak egymás-
hoz a néposztályok s egyenlő illem által vannak összekötve; a katonatiszt és 
a közember egy kávéházban s egy asztalnál ülnek : az úr és a kertésze a 
lomb árnyékában közösen ürítik a'palackokat; az alattvaló udvariasan, de 
nem csűszó-mászó módon beszél fölebbvalójával; a paraszt, a szegény szalma-
és selyemfonónő, habár naptól barnított is az arca, karját oly előkelően moz-
gatja és fejét akép hajtja meg, hogy Schwarzenstein herceg, Eichenfels grófnő 
és Falkenburg bárónő, bármily nagynak tartják is magukat hazájukban, ezek-
tói illemet tanulhatnának. De megfordítva: a magasabb osztályok az alacso-
nyabbak iránt oly tisztelettel és szelídséggel viseltetnek, amely a másutt szo-
kásos gőggel nem hasonlítható össze» (Helin, Italien. Ansichten und Streif-
lichter. 2. Aufl. Berlin, 1879. S. 87. 88). — Tocqueville azt mondja, hogy 
nincs ország, melyben az ür és a szolga között levő társadalmi távolság olyan 
kicsiny, mint Franciaországban; és sehol sem oly nagy, mint Angliában. 
Franciaországban az alsóbb osztályok műveltebbek, mint Angolországban az 
alsóbb rendek, míg Németországban ugyanezek a műveltségnek legalacsonyabb 

fokán állanak. 
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nak szervezve, hogy azok csak azok előtt vannak nyitva, akik 
jelentékeny vagyon fölött rendelkeznek, úgy, hogy a mű-
veltség előnyei a születés előnyeitől és a szerencse szeszé-
lyétől függnek. Angliában valamint a gazdagság, úgy a 
műveltség is csak egyeseknek birtokában van; a nagy több-
ség azonban szellemi elhagyatottságban szenved. Ez teszi a 
magasabb és az alacsonyabb néposztályt elválasztó ürt oly 
szélessé, hogy azt még a legbuzgóbb reformok utján is csak 
legalább egy évszázad múlva lehetne betölteni. 

«Angolországban ujabb időben mindenesetre belátták 
azt, hogy az ottani népoktatásnak reformra van szüksége s 
már hozzá is fogtak az ügyhöz; de úgy látszik, hogy nincs 
elegendő erejök, sem akaratjuk ama számos előítélet leküz-
désére, amelyek az iskolaügy gyökeres reformjának útjában 
állanak. Az angol egyátalán nem nagyon hajlandó a refor-
mokra; sokszor láttuk már, hogy mily kedvetlenül szünteti 
meg az elévült visszaéléseket s mily sok időbe kerül, míg 
ott a jobb intézmény a rosszat kiszorítani képes. Ezt pedig 
nagyon könnyű megmagyarázni. Angliának szóvivő és sze-
replő egyéniségei sokkal jobban szeretik, ha minden a ré-
giben marad. Tehát rájok nézve az ügy nem sürgős. Az 
alsóbbrendű néposztálynak pedig nincs joga szólni, hanem 
kötelessége türelmesen várni, míg az a néhány ember, aki 
ügye érdekében föllépett, győzelmet arat. De a győze-
lem közönségesen annyi ideig késik, hogy időközben ezrek 
mennek tönkre.» 

«Azt nem lehet tagadni, hogy még a legvörösebb 
köztársasági sem képzelhet magának nagyobb egyéni sza-
badságot, mint aminő Angliában van. Angliában az állammal, 
a kormánynyal szemben mindenki önálló u r ; a kormány a 
saját hatáskörébe nem tartozó ügyekkel nagyon keveset 
törődik. De amily egészséges értelem nyilvánul az angol 
kormányrendszerben, ép annyi esztelenség és vak előítélet 
uralkodik Angliának társadalmi életében. A szabadság szel-
leme csak Anglia alapjogaiban, de nem az angol szokások-
ban él. Mint állampolgár minden angol büszke és öntuda-
tos ; de a társadalmi életben egyik részen olyan gőg s a 
másikon olyan alázatosság uralkodik, amelynek mását más 
országokban hiában keresnők. Szóval: Angliában van poli-
tikai szabadság, de a társadalmi egyenlőségnek nyoma sincs s 
amint a külföldi ember a politikai intézmények szemlélete-
kor érdeklődik s könnyen felfogható irigységgel telik el, 
ép annyira megbotránkozik, midőn ezer meg ezer do-
logban a legvisszataszítóbb kasztszellemnek s a gőgös rang-
gőgnek nyomait látja.» 1 

1 L. Kalisch, Paris und London. Frankfurt a. M, 1851. II. 223—235. 



A szegénység a legnagyobb csapás, a gazdagság a 
legnagyobb jó: ez a jelszó sehol sincs oly nagy becsben, 
mint Angliában. 

«Minden olvasóm ép oly jól tudja, mint én, sőt néme-
lyik talán jobban is tudja mint én, hogy mennyit kell 
a legokosabb és legjobb szivű embernek is a világban szen-
vednie, ha a pénzszükség fájdalma aggasztja őt. De sehol 
a világon nem kell a nemes érzésű pénztelen embernek 
annyit szenvednie, mint Londonban, a világnak ebben a 
leggazdagabb és legszegényebb városában, ahol minden föl-
tünés nélkül éhen veszhet vagy milliomossá lehet az em-
ber. Sehol nem rendeznek oly hajtóvadászatot a pénzre; 
sehol nem hallani a pénz szót annyiszor, mint itt, úgy, hogy 
az, akinek pénze nincs, itt minden pillanatban megemlékez-
hetik keserű fájdalmáról.» 

«Ugyan mindenütt a pénz az a bűvös szó, az abraka-
dabra, melylyel a világban csodát lehet művelni; de sehol 
sincs annak olyan jelentősége, mint Londonban. Az angol-
nak egy szó sem cseng oly édesen a fűiébe, mint ez a 
rövid szó: pénz és talán valami mélyebb jelentősége lehet 
annak, hogy nyelvükön a pénz a mézzel, money — honey, 
rímel.» 

«Akinek nincs pénze, azt az előkelő világ mindenütt 
korhelynek tekinti; de Londonban a pénztelen ember sok-
kal nagyobb korhely, mint bárhol a világon. Pénzt sze-
rezni vagy pénzt csinálni, to make money, mint az angolok 
művészileg kifejezik, az embernek nemcsak legfőbb foglala-
tossága, hanem egyedüli rendeltetése.» 

«Midőn ezt bizonyos alkalommal egy angolnak mondtam, 
tökéletesen igazat adott nekem és megjegyzé: «Mi pénz-
szerző nép vagyunk, ebben az országban a pénztelen ember 
szánalmas szerepet játszik.» 

«Pénzzel birni itt annyi, mint a legfőbb értékkel birni. 
Az angol embertársát akkor becsüli legtöbbre, ha őt pénze 
után becsüli meg. Pénzzel birni nála annyi, mint értékkel 
birni s szomszédjáról nem azt mondja, hogy annak 10,000 
fontja van, hanem hogy 10,000 fontot ér, angolul: «Ple is 
worth ten thousand pounds.» Akinek semmije nincs, annak 
értéke sincs, az értéktelen lény kétlábú semmi, de épen 
semmi, a teremtés «minus»-a.» 

«Az angol előtt a pénz a forduló pont, melyből az élet 
fejlődik, és a «ready money», a készpénz, az emberi létnek 
kezdete és vége.»1 

1 Kaliach, II. 255 259. 
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Ugyanez áll az Angolországról legújabban kiadott mű-
ben is: 

«Az angolok nemcsak fölötte gyakorlati emberek min-
den tetteikben, hanem csodálatra méltó kitartással is bír-
nak kitűzött céljaikért való törekvésükben. — A közép-
osztály leginkább földműveléssel és iparral foglalkozik, 
miáltal képes magának a valódi, tárgyilagos értékű birtok 
alapján függetlenséget szerezni; egyátalán náluk a pcnzvágy 
a lehető legnagyobb mertékben ki van fejlődve, s a szabad-
ságok, a kiváltságok és a népéletnek egyéb eszményi javai 
részben pénzkérdést képeznek! Igen, a pénznek előttük oly 
rendkívüli értéke van, hogy nincs a világon olyan ország, 
amelyben a gazdagság iránt nagyobb hódolattal viseltesse-
nek, mint Angliában. — Albion fia büszke az ő gazdagsá-
gára; a gazdagság iránt való tisztelet egyenlő a tények 
logikáját megillető tisztelettel, és a szegénység — fájdalom 
— részben még most is gyalázatnak tekintetik.»1 

HILLEBRAND K Á R O L Y tanár Anglia egyházi viszonyairól 
igy ítél: 

A püspöki egyház Angliában még most is uralkodó 
állást foglal el, püspökei még mindig a felső házban ülnek 
s roppant javadalmaikat épen úgy élvezik, mint régente ; 
még most is sokat beszélnek theologiáról, és a high-church 
és low-church, puseyista és wesleyanok egymásnak a hajába 
kapnak; de ez mind csak külső látszat, a test alá van ak-
názva, s bármennyire valószínűtlen is, még sem lehetetlen, 
hogy még a mostani nemzedék megéri, hogy a virágzónak 
látszó anglikán egyház összeomlik, mint a kártyavár. Ami 
Irlandban történt vele, az vár reá Angliában is; nevezze bár 
a mostani minisztérium rablásnak azt, amit odaát mint igaz-
ságos cselekményt végrehajtatott: jönni fog egy másik 
minisztérium, amely végrehajtja azt, amitől ez visszariad, a 
«disestablishment of the church of England.» 

«Mert mi tarthatná fönn a veszélyben forgó egyházat? 
A korona és a nemesség érdekeiket tőle bölcsen elválasz-
ták, és ha ezt nem is tették volna, sokkal tehetetlenebbek, 
semhogy azt támogatni képesek volnának. A népben az 
egyházi ügyek iránt való érdeklődés ha egészen ki nem is 
aludt, de nagyon el van nyomva. Még a fíilgyónás és gyertya-
égetés körül támasztott viszályok is, melyek 20—30 évvel 
ezelőtt képesek voltak Angliának összes művelt közönségét 
fölingerelni, nyomtalanul hangzanak most el az iparosok 
és azoknak csekély csoportja között, akik a sülyedő egyház 

1 H. Neelmeyer-Vukassowitsch, Grossbritannien und Irland. Leipzig, 

l886. S. 8. 
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körül áhítattal csoportosulnak. Nincs többé vallási szenve-
dély. A positiv vallások halálának legbiztosabb jele: a régi 
Angliában egészen ismeretlen türelem, most már aggasztó 
mértékben mutatkozik és tapasztalásból nagyon jól tudjuk, 
hogy kinek lesz belőle haszna; nem a közvetítő nézetek, a 
világi és egyházi érdekek kibékítésének kísérletei, más sza-
vakkal: nem a protestáns egyházak; hanem többnyire a Jézus 
társaságának alapos gondolkozású és nem válogatós atyái, vagy 
a minden isteni dolgot tagadó gőgös egyének, a materialisták 
húzzák belőle a hasznot. A közöny, a metafizikai észlelődés és a 
dogmától mentt, formátlan vallásosság miattok szintén fönn-
állhat és ha proselytákat nem is szereznek, legalább a ma-
guk részére szabad tért követelnek. De mit nyerhet ezáltal 
a positiv vallás, amely a kor semmiféle szükségletének, esz-
ményének és érzelmének meg nem felel s a logika követel-
ményeinek soha eleget nem tett ? A katholikus vallás ellen 
folytatott háromszáz éves küzdelmet a gyakorlati angoloknál 
valóban csodálatra méltó naivsággal elfeledték, mintha soha 
nem is létezett volna és — ki hitte volna? — az indepen-
denseknek bölcs utódai fölvilágosodott részvéttel fognak a 
bölcs Náthán országára tekinteni, mely a kortól annyira 
hátramaradt, hogy Rómát nem a békés rábeszélés és ke-
resztény türelemnek fegyvereivel, hanem egészen máskép 
ostromolja. Alig van még 40 éve, hogy Angliában a katho-
likusok minden politikai jogból ki voltak zárva s a nemzetnek 
fele a haza ellenségeinek tekinté őket, és ma ugyanaz az 
Anglia a türelemből leckét és példát ad nekünk.»1 

1 K. Ilillebrand, Aus und über England. Berlin, 1876. S. 24. 25. 
(«Zeiten, Völker und Menschen» III. Bd.) A liberális tanár, művének 94. 
lapján így ir: «Nincs mulatságosabb, mint azok a jó tanácsok, melyeket a 
német barbárok az északi tengeren túl lakó, fölvilágosodott rokonaiktól kap-
nak, miután az egészséges levegőt, melyet kétszáz évig folytatott, bölcs, (?) 
erélyes politika által tisztítottak meg, teljes biztonságban élvezhetik, nekünk, 
akik ezzel ellenkezőleg kétszáz évi rövidlátó és gyáva türelem (?) által az 
ellenséget bent az országban megnőni és elhatalmasodni engedtük — barát-
ságos rokonszenvvel azt tanácsolják, hogy durva hadjáratunkkal hagyjunk föl 
s mint ők, a pusztító ellenséget hagyjuk békében . . . Köszönjük szépen a 
lucretia-féle tanácsot és ha egyszer a pápaság Németországban oly kicsiny 
körre lesz szorítva, mint Angliában, akkor azt meg is fontoljuk, sőt követni 
is fogjuk. Addig pedig megelégszünk azzal, ha a világtörténelem bennünket 
egy fazékba dob a tizenhatodik és tizenhetedik századnak dicső barbárjai-
val, akiknek ti vallásszabadságokat köszönhetitek.» — Sohasem vontuk 
kétségbe, hogy a modern liberalismus ép oly kétszínű, türelmetlen és zsar« 
nolt, mint aminő a puritánság volt: de azért ezek a szavak oly kíméletes, igaz-
ságos és okos ember szájából, aminő Tlülebrand Károly, mégis nagyon meg-



Valamint előítélet folytán az egész -protestantismust 
dicsőíteni szokták, akép különösen Németországban az a 
szokás uralkodik, hogy a reformatióból származott számos 
angol felekezetet dicsőítik és magasztalják; még pedig annál 
inkább, minthogy az angol államegyházról úgy sem lehet 
valami jót mondani. WEINGARTEN B. H. például így ir: 

«A keresztény szabadság gondolata, a keresztény ala-
nyiságnak jogosultsága legvégső következményeivel s leg-
szélső elemeivel együtt a protestantismusnak összes ágaiban, 
sehol annyira ki nem fejlődött, mint az angol felekezetnél. 
Mint az independentismusnak «voluntary principle»-je az ösz-
szes angol eretnekség egyházi fejlődésének és alkotmányának 
alapjául szolgált. És habár az, ami a keresztény egyház esz-
méjének meg nem felelt, itt atomistikus szétforgácsolásra 
vezetett, mégis ki tagadná annak az egyéni jámborság 
kiművelésére, a kereszténység gyakorlati kifejlésére s az 
életben keresztülvitelére való fontos jelentőségét? Anglia 
épen az önkényesség elvében birja kereszténysége elevensé-
gének kiapadhatatlan forrását.»1 

Ezzel ellenkezőleg a józan Räumer F. az angol dissen-
terekről és a «voluntary system»-ről így nyilatkozik: 

«Az úgynevezett önkényes rendszernek, az eretnekeske-
clésnek gyönge és aggodalmat keltő oldalai élesen és élén-

leptek. Ha ez a zöld fával történik!?! — Különben Peel 1829-ben a katho-
likusok emancipaciója alkalmával kijelenté, hogy nem a természetjognak és 
a humanitásnak elveiből, hanem egyedül a szükségnek engedve részesíti a 
katholikusokat valamivel több vallásszabadságban (Hansard, Parliamentary 
Debats XX. 730. 764). Húsz évvel később vele teljesen szakított barátjainak 
így szólt: «Esküszöm és a mindenható Istennek jelenlétében erősítem, hogy 
engem az 1829-iki rendszabályok keresztülvitelében csakis a közveszedelem-
től való félelem vezetett s hogy átalában abban a mély meggyőződésben cse-
lekedtem, hogy ezek a rendszabályok nemcsak a közjónak előnyére, hanem 
a közvetetlen veszélyeknek, elhárítására parancsolólag szükségesek voltak» 
(Peel's Memoirs I. 365), Wellington szintén úgy nyilatkozott, hogy csak a 
polgárhábonítól való félelem birta őt elhatározásra. — «A felső házban a 
papi peerek közül, egyedül Dr. Lloyd, az oxfordi püspök s Peeinek gyámja 
az egyetemen birt elég bátorsággal, hogy meggyőződését a dolog szükséges 
voltáról hosszabb beszédben előterjeszsze. A világi peerek közt különös je-
lenség volt az, hogy majdnem egyedül az ősz fejűek ragaszkodtak szívósan 
az ellenkezéshez, míg a fiatalabb nemzedék engedékeny volt s még a királyi 
ház tagjai is, Cumberland herceg kivételével, a ministerium pártjára állottak» 
(Pauli I. 475). — Raumer Frigyes még 1835-ben is így írhatott: «A val-
lási türelem Oroszországban nagyobb, mint Angliában» (Raumer, England. 
1842. II. 158). 

1 H. Weingarten. Die Revolutionskirchen Englands, 1868. S. 442. 443, 
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ken vannak leirva egy dissenter lelkésznek saját életrajzá-
ban. Az összes felekezetek — mondja a szerző — annyira 
vegyesen élnek egymás között s a tökéletességre nézve 
oly kicsinyes és nyomorúságos mértékük van, hogy a vilá-
gon semmit sem ismernek el, egyedül önmagukat. Míg a 
vallásszabadsággal oly nagy zajt és lármát csapnak, érdek-
társaiknak megengedik, hogy zsarnokoskodjanak és a sza-
badságot lábbal tiporják. A lelkész már az eretnekeskedő 
községben való első föllépésével lealacsonyító helyzetbe jut. 
Minthogy mindenki tetszése szerint visszatarthatja adomá-
nyát, nagyon könnyű az olyan papot, aki egyiknek-másiknak 
nem tetszik, kiéheztetni. A dissenter papnak olyannak kell 
lennie, akinek az a föladata, hogy közönségének vasárnapon-
kint kellemes időtöltést szerezzen s az evangelium tanait 
oly mulattatóan adja elő, hogy a hallgatók a prédikáció 
alatt el ne aludjanak. Erre való tekintetből hallgatóinak véle-
ményeikkel, szeszélyeikkei és ötleteikkel sohase ellenkez-
zék; — mert a közbeszólást és az ellenmondást senki sem 
szereti. Arra törekedjék, hogy azokat a dolgokat vitassa, 
amelyeket senki sem von kétségbe. Ha a községben csak 
egyetlen iszákos, kicsapongó, rágalmazó, bujálkodó stb. akad, 
akkor mind e bűnök ellen nem prédikálhat, hacsak a sze-
mélyválogatás vádjának nem akarja magát kitenni. Ha 
azonban ilyenek többen vannak, akkor a föntnevezett bűnök 
ellen bátran beszélhet, mert a korholást senki sem veszi ma-
gára, hanem mindegyik a szomszédjára hárítja, úgy, hogy mind-
nyájan meg vannak elégedve. A lelkésznek óvatosan, minden 
ember számára kibúvó ajtót kell hagynia, melyen az mene-
külhet. Ha valaki ügyesen tud a bűnök ellen beszélni, úgy 
hogy a bűnöst nem háborgatja, annál jobb; mert ezáltal az 
ilyen pap a jámbor, helyes gondolkozású szónok hírébe jön. 
Az a hívő és helyes gondolkozású pap, aki az én vélemé-
nyem mellett és minden bűnös és bűn ellen -— engem ki-
véve — prédikál. A dissenter papnak helyzete valódi, 
reménytelen rabszolgaság. Tagadhatja, takargathatja ugyan 
ezt az állapotát, de tényleg soha sem szabadulhat meg 
tőle. Engednie kell magát községe által vezettetnie és nem 
csak a férfiak, hanem az asszonyok és a gyermekek kedvét 
is igyekeznie keli megnyerni; mert mindezek megítélik és 
ocsarolják őt, ha mindent nem az ő szeszélyök és gondo-
latuk szerint tesz és intéz. Mindenben engedelmeskednie 
kell nekik és mindenben szolgálnia: politikában, theologiá-
ban, szokásokban, ruházatban és időtöltésben; mert minden-
napi kenyerét tőlük kapja s azért tőlük is függ. Szóval a füg-
getlen egyház papja a legfüggőbb az emberek között.»1 

1 Kaumer, England. 1842. III. 305—307. 

28 
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« A dissenter prédikátorok», mondja D Ö L L I N G E R , «kivéve 
a methodistákéit, teljesen községeiktől függenek, többnyire 
gyarlóan vannak fizetve, s folyton attól kell félniök, hogy 
még csekély fizetésöknek is elvesztik egy részét a gyüle-
kezet elégedetlensége vagy nagyobb takarékossága esetén. 
A prédikátornak hallgatói az ő bírái és parancsolói: ők ha-
tározzák meg, hogy előadásai a felekezet nézete szerint 
orthodoxok, evangélikusok vagy épületesek vagy nem és 
ettől függ az ő állása, kenyere. A községek mindenek fölött 
nagyon szeretik kedvenc tanaikat ismételve hallani, szeretik 
hallani, hogy az embernek üdvössége érdekében semmit 
sem kell tennie, hanem csak a Jézus Krisztus érdemeit ön-
magának betudnia s kiválasztatását és megigazulását erősen 
hinnie;1 hogy egyedül ők a kiválasztottak, hogy az igaz és 
hamisítatlan evangelium egyedül az ő birtokukban van s 
hogy az egyházak között övék a valódi és a legjobb egy-
ház. 2 Ha a prédikátor oly tapintatlanságot követne el, hogy 
a községében uralkodó kedvenc bűnöket és vétkeket, külö-
nösen a gazdagokéit, komolyan ostromolni és korholni me-
részelné, akkor el volna veszve. «Mihelyt valamely prédiká-
tor», így szól S C O T T TAMÁS, egyike a legkitűnőbb evangelikus 
theologusoknak, «hallgatóinak lelkiismeretéhez akar komolyan, 
beható, gyakorlati úton fordulni, azonnal párt alakul ellene, 
hogy megbírálják, megfélemlítsék, elkedvetlenítsék, ellene 
szegüljenek s végre kidobják.»3 De ha ilyesmit nem is kö-
vet el, néhány év múlva el lehet rá készülve, hogy egy 
intésre lemondjon, ha már «kiprédikálta» magát vagy pedig 
a község m^r megunta mindig ugyanazt az embert s ugyan-
azokat a szólamokat hallgatni, vagy hogy ha neje és leányai 
nagyon gondos ruházkodásuk által a gyülekezet női tag-
jainak nem-tetszését fölkeltették vagy ha valamely politikai 
választás alkalmával nem a többség jelöltjére szavazott.»4 

1878. óta, tehát a legújabb időben az angol földön 
egészen új felekezet támadt, amely nagyobb lármát csap 
és többet beszéltet magáról, mint a többi együtt véve és 
ez: az «üdv serege.» 

K O L D E TIVADAR erlangeni tanár az üdv seregéről irt 
érdekes művében így szól: «Az idegen előtt, aki Német-

1 V. ö. Britisch Critic VII. 232. 
2 V. ö. a dissenter prédikátor helyzetét megkapóan ecseteli a Cliristian 

Remembrancer, 1860. II. 86. 
3 John Scott, Liefe of the rev. Thomas Scott. London, 1836. p. 136. 

Az egész leirás tanulságos. 
* V. ö. Döllinger, Kirche und Kirchen. 1861. S. 240—259: «Die Eng-

uschen Dissenter-Secten.» 
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országnak valamely, templomokban szegény nagy városából 
egyenesen Angolországba jő, kétségen kívül föl fognak tűnni 
a szükségtelen nagy számban látható templomok és kápol-
nák. És habár azonnal észreveszi, hogy ezek temérdek apró 
felekezeteknek a tulajdonai, melyek bár igyekeznek lélek-
számra nézve egymást fölülmúlni, mindazáltal egyik a másikát 
nem igen bántja — hajlandó elhinni, hogy itt szépen ki-
fejlett vallásos élet van. A vasárnapi nyugalomban is van 
valami kellemes és pedig annál több, minél inkább elüt az 
angol hétköznapi élet bódító üzleti lármájától. És aki első 
ízben figyeli meg, hogy mikép mennek családostul vasár-
naponkint kétszer a templomba s a zsúfolásig telt istenhá-
zakat látja, Angiiának vallásosságát megirigyelhetné. S 
Anglia csakugyan sajátságos mértékben egyházias ország ; 
ha lehetséges v.olna Anglia és Németország között a tem-
plomba járásról statisztikai összehasonlítást tenni, épen nem 
kételkedem, hogy az Németország 1 hátrányára ütne ki. De 
az aztán egészen más kérdés, hogy vájjon Angliát azért 
különösen keresztény országnak nevezhetjük-e vagy sem.» 

«Hogy a vasárnapok megülését nem hozhatjuk föl a 
vallásosság mellett bizonyítékul, az sokkal ismeretesebb, 
semhogy különösen hangsúlyoznunk kellene. Az angol, de 
még inkább a skót vasárnap, melynek szokásaival és meg-
ünneplésével nem ismerkedhettem meg, a többi keresztény 
vasárnap-ünnephez csak névleg hasonlít, különben pgtfig 
egészen zsidó jellegű. Nem az az, aminek lennie kellene, a 
Jézus Krisztus föltámadására való örömmel teljes megem-
lékezés napja, hanem egyházi és állami törvények által el-
rendelt ó-testamentomi szombat a törvény öröme nélkül, a 
hivatalos unatkozásnak, ezrek meg ezrek számára az ön-
kénytelen megtartózkodásnak és bűnbánatnak napja, amely 
a szombat est örömeire következik.» 2 

«Es ha a templombajárókat közelebbről szemléljük, akkor 
a viszonyok egészen mások, mint első' tekintetre föltűnnek. 
E tekintetben a statisztikus ama reá nézve érdekes észre-
vételt teheti, hogy a hitközség, vagyis : a templomba járók, 
akik a kérdés alatt le$ő talány megfejtése tekintetében leg-
inkább figyelembe vétetnek, egészen más elemek, mint 
Németországban. Angliában egyátalában csak a művelt és 

1 Németországnak protestáns részei értendők. 
2 Fölt ehetjük, hogy átalán ismeretes, miszerint Angliában vasárnapokon 

nemcsak az éttermek és a pálinkabódék vannak zárva, hanem egyszersmind a 

népmulatságok is el vannak tiltva, nemkülönben a családok körében is elmarad-

nak a megszokott játékok és a zongorához nem nyúlnak. Ezért aztán kárpótolják 

magukat szombat este, mely napon már délután ritkán szoktak dolgozni, s 

ésetleg hétfőn is, midőn a kirándulásokra a kéjvonatokat rendezik. 
28* 
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a birtokos osztály jár a templomba, amit Nemetországról, 
eltekintve a rajnai tartományoknak pietistikus befolyás alatt 
levő némely vidékeitől, nem lehet mondani és pedig leg-
kevésbé az oly vidékekről, ahol, mint Szászországban, az 
iskolai képzettség és a jólét egyesülnek. Sőt inkább áta-
lánosan elismert dolog, hogy a fél- és az egész müveitek-
nek nagy része, valamint az előbbiekkel azonos birtokos 
osztály Németországban már úgy látszik, mintha templomra 
se szorulna, sőt hogy az iránt teljesen ellenséges állást 
foglal el, míg a városi templomba járók nagy részét a pol-
gárság és az alsóbbrendű hivatalnokok képezik. Angolor-
szágban mindez megfordítva áll, ott a hitközségnek alap-
elemét, amennyire megfigyelhettem, a legtöbb, de leginkább 
az államegyházban az üzletemberek képezik. Ebben a kör-
ben, föl egész a lordmajorig, lehet föltalálni a keresztény 
jótékonyságnak embereit, a benső missiónak s a vasárnapi 
iskoláztatásnak fáradhatatlan bajnokait. De habár itt minden 
politikai pártkülönbség nélkül nagy keresztény buzgalomra 
s vallásosságra, jó egyházi szokásokra s mindenekelőtt a 
bibliában való jártasságra akadunk, ami népünknél mindig 
ritkább és ritkább lesz, azért mégis elmondhatjuk, hogy a 
külsőleg jelentkező egyházi élet bensöleg nagyon üres s létét 
csak a hagyománynak és az angol nép conseroativismusának s 
annak a magas befolyásnak köszöni, melylyel az angol egy-
ház roppant gazdagságánál és politikai hatalmánál fogva 
bir. A vallásosság az angol családnak ép oly tulajdonsága, 
mint bármely más szokás, amelylyel annyi volna szakítani, 
mint más jó. szokásokkal; ha valaki látogatóba menne s 
a templomot elmulasztaná, ott a háziasszonynyal, a legjobb 
vendéglőben étkezőnek pedig a vendéglősnével gyűlnék 
meg a baja. Nem mondunk sokat: Angliában a templomba 
járás a középosztálynak közt az illemhez tartozik, amint 
nálunk körülbelül a templomkerülés képezi az úri modort; 
a templomba járás önkénytelenül is a vasárnapi kényelem-
nek egy részét, a szombatnapi egyformaságnak kellemes 
megszakítását képezi — hiszen az ember nem tarthatja 
örökké az ölében a kezeit, vagy nem olvashat mindig re-
gényeket. Ez olyan észrevétel, melyet még az is helyben 
hagyhat, aki Angliában nem csupán keresztény házakban 
élt. De azért sokaknak egyházi külső szolgálata és szertar-
tása sem kicsinylendő; ők szintén az egyháznak tagjai s 
magukat azoknak is tartják és az egyháznak van is módja 
ezekre a névleges keresztényekre befolyást gyakorolni, mi-
vel működése köréből nem vonhatják ki magukat.» 

«De ezzel a tényálladékkal szemben áll az a másik, a 
melyet minden értelmes felekezet, minden egyház, a canter-



bury-i érsek úgy, mint Manning bíbornok s a különféle 
pártárnyalatú lapok is elismernek, hogy a népnek alsó réte-
geiben milliók vannak, akik minden egyháztól és a keresz-
ténységtől elidegenedve élnek s ez az, amiben Anglia talán 
az egyedüli ország az egész keresztény világban — akik 
egyátalán az egyházzal és a kereszténységgel épen nem érint-
keznek. » 

«Ez az első pillanatra visszataszítólag hat. Jól tudja 
mindenki, hogy Angliában W E S L E Y kora óta a benső hit-
térítés terén mit cselekesznek, hogy mily roppant összeget 
fordítanak erre a célra, hogy az államegyház némely vidé-
keken öntelt nyugalmából fölrázatván, szintén működni 
kezdett, hogy mily nagy áldozatkészséggel működnek közre 
különösen a régi methodista családok, valamint a kereszte-
lők, kik között néha egész családok a benső missió szol-
gálatában állanak, hogy a vasárnapi iskolák minő hatalmas 
tényezők, hogy mint figyelnek minden állásra s mint ipar-
kodnak hozzá férkőzni, sőt hogy egyházi hajók és nagy 
ladikok kísérik a kis halászbárkákat, hogy a halászoknak a hajó-
ról is hirdessék az Isten igéjét, valamint hogy a belső hittérítés 
munkásainak beláthatatlan tömege hirdeti különösen Lon-
donban, az utcákon, a házakban, a közsétányokon, a korcs-
mákban, a műhelyekben és a vizeken a megfeszítettről szóló 
igét. S mégis mindez úgy látszik, csak egy csepp a ten-
gerben. Mit ér az, ha néhány ezer ebben a milliókkal biró 
városban vallási szunnyadásából fölocsul ? S minők az ilye-
nek összevéve? E tekintetben csakugyan az apák bűne 
megboszúlódik a gyermekeken. Amit nemzedékek elmulasz-
tottak, hogy t. i. az elveszettet keressék, azt nem lehet az 
oly borzasztó módon szaporodó proletárság között egyha-
mar helyrepótolni. Az öregeket csak nagynehezen lehet 
megnyerni és minden fiatal nemzedékkel egészen uj pogány 
faj fejlődik ki, amely alig hallott valaha valamit Istenről 
és Jézus Krisztusról. Az iskola ennek érdekében nem tesz 
semmit, de az angol viszonyok között alig is tehet valamit. 
A felekezetek tömérdek sokasága miatt állami felekezeti 
iskolákról szó sem lehet. Minthogy a tanítók a vallásra 
való tekintet nélkül választatnak, az állami iskolákban a 
vallásoktatásról szó sem lehet, sőt onnan egyenesen ki is 
van zárva. Azok a gyermekek tehát, akik nem valamely 
egyházi vagy alapítványi iskolába járnak, ami közönségesen 
a munkások és egyházellenes -tömeg gyermekeiről áll, az 
egyházzal csak az esetben jönnek érintkezésbe, ha sikerül 
őket az önkénytes vasárnapi iskolába édesgetni. De sok 
ezren még ezt sem teszik. A kereszteletlenekről nincsen 
statisztika, ezek hihetőleg nagy számban vannak, de még 



nagyobb a bérmálatlanoknak a száma, ezren meg ezren 
élnek és halnak meg Isten nélkül s MANNING bibornoknak 
ítélete csakugyan találó, hogy az «üdv hadseregé»-nek létre 
jöttét Londonnak szomorú lelki állapotai nagyon megfogha-
tóvá teszik.»1 

«S nem sokkal jobban állnak a dolgok a nagy közle-
kedési központokon, Birmingham, Liwerpool és Manchester 
városokban. De még a kisebb városokban is, ahol pedig az 
ember azt hinné, hogy a vagyonos angol egyház és szá-
mos papsága, amelynek tevékenységét a prédikációnak és 
a szabadszólásnak háttérbe szorítása folytán nem annyira 
veszik igénybe, mint a németekét, nagyobb működést fog 
kifejteni. Az idegennek nehéz lesz minden tévedés nélkül 
a kérdést helyesen megoldani: de hogy e téren az egyház 
mulasztást követett el, az ép oly bizonyos, mint az, hogy 
az üdv hadseregének létezése súlyos vád az államegyház 
ellen s annak nyilt bevallása, hogy új segítség nélkül mit-
sem bir elérni, úgy látszik, az egyházat a jelenben sem 
menti föl a vád alól. Elég legyen itt csak arra az átalános 
és ismert tényre hivatkozni, hogy az egyház nem férhet 
kellőképen és kellő mértékben a tömeghez. És épen ez a 
beismerés a benső oka annak, hogy Angliában, ahol a tömeges 
számban levő pogányság a legutóbbi években súlyos bűn-
tettek, gyűlésezések és a lakáskérdés terén jogait elemi 
erővel érvényesíti s a kereszténységet felelősségére emlé-
kezteti, új meg új «ébresztők» (Revivals) lépnek föl, kik 
között a legújabb időben MOODY és SANKEY nagy hírnévre 
tettek szert s a felekezeteknek lelkesült és élénk tetszése 
között működtek.2 És az üdv hadserege ennek az «ébresz-
tők» csoportiának csak egyik válfaja, melyet az egyház-
községek, amelyek itt a dogmatikai különbözetekkel kezdet-
től fogva közönyös lábon álltak, a tömegek kereszténytelen 
iránya ellen újabb hathatós segítségként üdvözlének. Külön-
ben az üdv hadserege Angliára nézve nem épen olyan 

1 Manning. The Salvation Army, Contemporary Review. Bd. XI.JI. 
1882. S. 336. 

2 Az üdv hadseregéről legnevezetesebb mű: «Heathen England; being 
a description of the utterly Godless condition of the vast Majority of the 
English nation and of the establishment, growth, system and succes of an 
Army for its salvation consisting of working people under the generaliship 
of William Booth by George Railton. (A pogány Anglia; az angol nemzet 
óriási többsége rendkívül istentelen állapotának s a megmentésére szervezett 
hadsereg fölállításának, gyarapodásának és berendezésének leirása, stb.) 
1885. 5. Aufl. «Adatai a hitelesség benyomását gyakorolják reánk», mondja 
Kolde. 



439 

különös dolog, mint aminőnek nekünk látszik. Az utcai 
prédikáció ott nagyon megszokott dolog; olyan prédikáto-
rokat, akik egy csoport ember elé állva, annak az Isten 
igéit hirdetik, habár más helyen nem is, de vasárnaponkint 
Londonban, a hydeparkban, mindenesetre láthatunk. —• 
A reclamcsinálás egyházi dolgokban ott nem feltűnő; a 
gyűjtések eredményét a templom-ajtókban kihirdetik s a 
különféle felekezetek tagjaiknak névsorát ugyanott közszem-
lére teszik, hogy azoknak száma és nevei által másokat is 
maguk körébe édesgessenek. Sokkal föltünőbb ennél a gyer-
mek-csoportokkal való üzelmek, midőn az összes felekeze-
tekből gyermekeket szednek össze, kikkel — mivel még irni 
nem tanultak, vagy nem értik, amit írnak, kötelezvényt 
iratnak alá, hogy soha szeszes italt nem isznak s ezekkel a 
szalagos (bands of hope) csoportokkal zászlók alatt az orszá-
got bejárják s a szabadban gyülekezetet tartanak? És hogy 
maga az államegyház mily kevéssé botránkozik meg az üdv 
hadseregének amaz alapelvén, mely azt mondja, hogy: «ered-
mény, bármily módon is», az már a katonai formaságok-
nak s majdnem az összes üdv hadseregbeli intézményeknek 
a «Curch Army» 1 részéről való elfogadásából is eléggé ki-
tűnik.» 

«De nemcsak ama remény által, hogy segítségével a 
tömeget jobban Krisztushoz vezetik, nyeri meg az üdv 
hadserege a keresztény középosztálynak rokonszenvét és 
pénzét, hanem emellett — a politikai lapoknak nyilatko-
zatai szerint — nagyon lényegesek művei társadalmi és er-
kölcsi tekintetben is. A mozgalom sokakra nézve és pedig 
nemcsak olyanokra, akik a hadsereg kötelékén kívül, hanem 
olyanokra is, akik azon belül vannak, amint az előbb 
közlött bizonyítékokból láthatjuk, első sorban eszköz arra, 
hogy a tömeget a fizikai és erkölcsi elzülléstől megment-
sék. Es azt az üdv hadseregének legnagyobb ellensége sem 
tagadhatja, hogy az ebben az irányban rendkívüli dolgokat 
művelt, hogy merev fegyelme által számtalan ezereket 
rendszerető és hasznavehető emberekké képezett. Nyilván-
való, hogy az üdv hadseregének társadalmi jelentősége van, 
aminél még többet ér az, amit a társadalom jólétét illetőleg 
művel az által, hogy oly sok ezer ember, akik ezelőtt övéi-
ket az iszákosság által tönkre tették, minden szeszes ital 
élvezetétől megtartóztatja magát. Angliának nagyrésze a 
mindennemű szeszes italoknak s így a bornak élvezetét is 
föladván, ebben nemcsak egyedüli biztos eszközt lát, mely 
a nemzetet a tönkremenéstől megóvja, hanem ez az úgy-

1 Ez az államegyház részéről a Booth-féle «Salvatious Army» utánzása. 
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nevezett teetotalismus 1 a minden osztály, sőt még a művelt 
asszonyok között is, a borzasztóan uralkodó iszákosság kö-
zepett, hitvallást és evangéliumot képez. «Jelenleg a feleke-
zeteknek közös erkölcsi alapelvök a «teetotalismus», mi 
mellett minden theologiai véleménykülönbséget elfelednek», 
mondja egy angol tudós.2 Nem világos-e tehát, hogy a 
társadalom, habár némely dolgok fölött csóválja is a fejét, 
olyan mozgalmat támogat, amely e téren kitűnő eredmé-
nyeket képes fölmutatni ?» 

«Sőt mi több: az államnak és a társadalomnak na-
gyon fontos okuk van, hogy az üdv hadserege iránt más 
tekintetben is hálásak legyenek és azt minden módon tá-
mogassák, mert egyedül az lesz képes, ha továbbra is oly 
eredményesen működik, mint eddig, az államot és az egész 
társadadalmat a mindenfelől fenyegető nagy veszélyektől 
megóvni.» Ez a gondolat, melyet mrs. Booth az utóbbi 
időkben előfordult merényletekre, dinamitrobbanásokra, stbre 
való tekintettel «az üdv hadserege az állam és egyházhoz 
való viszonyában» című iratában kifejt, dacára az abban ki-
fejezett túlságos önbecsülésnek, fölötte alkalmas arra, hogy 
Angliának széles köreiben s különösen a birtokos osztály-
ban mély benyomást tegyen. Mert, jóllehet, ritkán ismerik be, 
de azért mégis az angol népnek széles rétegén az a sötét nézet 
hat át, hogy rossz idők fognak bekövetkezni, hogy előbb-utóbb 
benső átalakulásoknak kell történniök, amelyek könnyen a 
legborzasztóbb forradalom terére, a socialis forradalomra ve-
zethetnek, oly forradalomra, amely Angliában annál borzasz-
tóbb lenne, minél jobban igyekeznének ott, dacára a párat-
lan politikai szabadságnak, a társadalomban az osztály- és 
birtokkülönbséget szigorúan föntartani. Nagyon kérdéses, 
vájjon az üdv hadserege, mint Booth asszony véli, conser-
vativ elem lenne-e vagy sem. 

«Mi lesz egyátalán ebből? Erre nagyon nehéz határo-
zottan felelni. Azt nem tartom valószínűnek, hogy az üdv 

1 Teetotalismus a helyes és nem teatotalismus, mert ez semmi össze-
függésben nincs a thea szóval, hanem a szeszes italok élvezetének teljes 
(totális) abbanhagyását jelenti és sajátságos alakját föltalál ójától a hebegő 
Turnertől nyerte. A mozgalom kiterjedéséről fogalmat alkothatunk magunk-
nak, ha tudjuk, hogy Manchesterben annak előmozdítására hetenkint 50 
meetinget tartanak. S az egész országban a «Blue Ribbon Society» van el-
terjedve, melynek tagjai: férfiak, asszonyok, gyermekek kötelezik magukat, 
hogy semmiféle szeszes italt nem isznak s ismertető jelül kék szalagot visel-
nek. A «bands of hope»-ról már föntebb beszéltünk. 

2 Frances Power Cobbe in Contemporary Review. 1882. Bd. XLII. 
S. 184. 
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hadserege lassankint közönséges egyházzá fejlődik, mint a 
methodismus, vagy hogy alapítójának halála után gyorsan 
megszűnik. Minden tábornokra csábítólag hatna az a tudat, 
hogy oly nagy, vakon és fanatikusan engedelmeskedő', jól 
szervezett társaság fölött korlátlan hatalommal rendelkezik. 
Mi lenne akkor, ha valamely ügyes politikus izgató képes 
volna ezt a mozgalmat hatalmába keríteni ? A kicsiny angol 
hadseregnek az ő hírneves volunteerseivel együtt nagyon 
nehéz helyzete lenne ezekkel a rajongókkal szemben. És 
habár igazságtalanok lennénk az üdv hadserege iránt, ha ez 
idő szerint annak politikai irányzatot akarnánk tulajdonítani, 
mégis nem szabad elfelednünk, hogy a történelem tanúsága 
szerint minden vallásközség, mely a lelkesedésen alapult, 
előbb vagy utóbb a politikai törekvéseknek martalékává lön. 
Ki kezeskedik arról, hogy az üdv katonái egyik szép napon 
nem fognak modern puritán szerepet játszani? Ebben az 
esetben előnyben volnának a régi puritánok fölött, mert 
nem most kellene nekik hadsereget szervezniük, minthogy az 
már megvan náluk. Csodálkoznunk kell azon, hogy Angol-
országban ez a hasonlatosság nem szolgál elég intésül.»1 

KoLDE-vel lényegileg tökéletesen megegyezőleg rajzolja 
az angolországi vallásos életet átalában és különösen az «üdv 
hadseregének» üzelmeit F U N C K E O T T Ó protestáns prédikátor-
ral, jóllehet az angolokkal nagyon rokonszenvez. A többek kö-
zött így szól: «Az angol kereszténység beteges oldalai» az 
üdv hadseregében épen oly tanulságos és érdekes, mint szo-
morú kifejezést nyertek. «Csak néhány adattal kívánjuk meg-
világosítani, hogy a mozgalom minó kiterjedést vett. 
Nagybritannia területén hetenkint körülbelül 5000 gyűlést 
tartanak. Ha minden gyűlésre 600 személyt számítunk — 
pedig ennél többet lehet számítanunk •— akkor ez évente 
átlagosan 150—160 millió embert tesz ki. Egy angol szá-
mitotta ezt ki nekem s bebizonyítá, hogy ha esetleg az ő 
földiéi hat évtől kezdve s azon felül ezeken a gyűléseken 
mind részt vennének, mindenikre évente körülbelül tiz isten-
tisztelet esnék. Most természetesen milliókra megy azoknak 
a száma, akik az üdv hadseregével mitsem törődnek; de 
ezek helyett százezrek vannak, akik naponkint járnak a gyű-
lésekre. A hatásuk ezeknek a gyűléseknek szükségképen 
roppant nagy, legyen az üdvös vagy káros. Ahol ennyi erő 
oly nagy áldozatokkal és oly nagy erélylyel működik, ott 
óriási eredmény várható.» 

«S Booth tábornok csakugyan nagy diadalokkal dicse-
kedhetik. Sok ezer ember, aki azelőtt vétekben élt, meg-

1 Th. Kolde: «Die Ileilsannee (The SaJvation Army)» nach eigener 

Anschauung und nach ihren Schriften. Erlangen, 1885. S. 117—124. 



lepően erkölcsös életet kezdett élni. Az iszákosak templomba 
járók, a tolvajok becsületes emberek lettek; verekedők, ök-
lözök, kéjhölgyek, a legelvetemültebb gonosztevők «feddhe-
tetlen» életet élnek. A legocsmányabb mulatságokra szolgáló 
színházak és tánchelyiségek istenházakká lettek, melyekben 
csak zsolozsmák és imák hangzanak. Sok helyen a pálinka-
boltok mind üresebbek lesznek;1 s ugyanabban a mérték-
ben üresednek lassankint a fogházak is. Ahol az üdv had-
seregének működése eredménynyel jár, ott a rendőrségnek 
könnyű dolga van, s azért viseltetnek rokonszenvvel az ud-
varoknál és a hatóságoknál iránta és számos magas állású 
pap a legbarátságosabb előzékenységgel van iránta. Ennél 
az oknál fogva tömérdek pénzzel rendelkezik. Majdnem hi-
hetetlen, hogy azok között, akiknek zsebéből a pénzt külön-
ben alig lehet kicsikarni, az üdv hadseregének céljaira azt 
csak úgy szórják. Mindenütt tömérdek ember találkozik, akik 
ennek a mozgalomnak eredményével szemben nem ellenkez-
nek s attól csodálatost várnak.» 

Az üdv seregének gyűlésein (bármily sok okom lett 
volna is a szomorúságra, sőt a haragra) bizonyos irigy-
ség fogott el, midőn ezek a csodálatos férfiak és asszonyok 
fölléptek és lelkesedéssel beszélték, hogy mióta az üdv had-
seregébe léptek, azóta naponta van meleg ételök, hogy az 
asszony és a gyermekek tisztességesen ruházkodnak, hogy 
ablakaiknak üvegei tiszták és átlátszók. 2 Természetesen, a 
terített asztal párolgó ételekkel, gyapot ing és hibátlan ka-
bát, átlátszó ablaküveg virágcserepekkel, olyan kezek, melyek 
nemcsak a piszoktól, de az idegen jószágtól is tiszták, — 
magukban véve még nem jelei a keresztény életnek ; azok 
anélkül is meglehetnek.» 

«Ítéletünkben bizonyára tapintatosaknak és szerények-
nek kell lennünk. Nagyon sok, ami Németországban termé-

1 Funcke O. más helyen (158) így szól: «Hihetetlen, hogy az angol 
mennyit bir inni. Egész megbotránkozással néztem az Alpok között, hogy az 
angol touristák egymás után ürítgették a pálinkás üvegeket s emellett arcvo-
násaik oly kevéssé változtak, mintha csak vizet ittak volna. A statisztikai 
kimutatások, melyeket a teetotalerekről készítenek s amelyekben kimutatják, 
hogy a szeszes italok a nemzet vagyonának mily nagy részét emésztik föl, 
minden képzeletet fölülmúlnak. Es aki az angol életet saját tapasztalásából 
nem ismeri, az nevetséges túlzásnak fogja tartani, amit számtalanok egészsé-
gének tönkretevéséről mondunk. 

2 Egy megszabadított így szólt hangosan : «Korhely voltam s csak ron-
gyaim voltak, mint közületek soknak ; mióta megmentettek, ügy élek, mint 
gentleman s naponkint ürü-pecsenyét eszem.» A hitnek ez az eredménye 
mély befolyást gyakorolt a hallgatókra. (S. 128.) 
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szetellenes volna, Angolországban nem az. Az angol nép-
szellem a keresztény életnek sokkal szabadabb nyilvánulását 
engedi meg, sőt követeli, mint ez nálunk lehetséges. Továbbá 
meg kell gondolnunk, hogy az angol alsóbb néposztály ki-
mondhatatlanul durva, tudatlan és elzüllött. Csupán London-
ban egy millió, mondd: egész millió ember van,, aki a 
templom belsejét még sohasem látta s aki az egyházzal 
semmiféle összeköttetésben nincs. Ezek az emberek névleg 
mind az államegyházhoz tartoznak, s ez borzasztó bizonyí-
ték az angol egyház ellen, hogy a dolgot annyira engedte 
menni, hogy keresztény állam közepén oly hatalmas pogány-
ság keletkezett, aminőről nekünk fogalmunk (?) sincs. Nagyon 
könnyen megtörténhetnék, hogy az üdv hadserege az öntelt 
és elfajult államegyháznak véget vet. A büszke, nagy épület, 
melyben a mammon és javadalmak mindenkor kellemetlen 
szerepet játszottak, minden részecskéjében ingadozik. — A 
különféle dissenterek Wesley kora óta a «benső missio» mű-
vén folytonosan dolgoztak és az evangelista munkát nem 
feledék el. Kápolnáik és alkotmányaik nagyban elütöttek a 
jóllakott aristokratákéitól, melyekben egyedül a papok ural-
kodtak és ahol a szegény embernek helye nem volt. Azon-
ban a methodistáknak, baptistáknak és a többi dissentereknek 
legbecsületesebb törekvéseik sem hatolhattak be mindeddig 
a népnek legalsóbb, kimondhatatlanul elzüllött rétegeibe, 
különösen a nagy városokban. Az üdv hadseregének elvitat-
hatatlan dicsőségére válik, hogy e tekintetben oly roppant 
nagy mozgalmat indított. Meg kell engednünk, hogy itt 
olyan mozgalom van, amely a tömegeket valóban megragadja 
és megrázkódtatja.» 

«De azért mindez nem akadályoz meg és nem tartóz-
tat vissza bennünket attól, hogy ezt az új missiót az evan-
gélium fényével meg ne világosítsuk. Ha ezt a fényt nem 
tudná elviselni, akkor minden futólagos sikerei dacára azt 
kellene hinnünk, hogy ez a mozgalom nem állandó, hogy 
önmagában szétmállik. Talán találkozott sok olvasóm, aki 
ama csodálatos gyűléseken szellemileg velem együtt jelen 
volt s azt gondolta: Ha Jézus és apostolai jelen lettek volna, 
bizonyosan szomorkodva távoznak vala. «A nap vihar alkal-
mával fénylő tekintetét nem tükrözi vissza a tengerben» — 
és az ily bódult, fanatikus dühöngések és zajongások között 
sohasem födözhetjük föl Jézus Krisztus fönséges arcát. Ha 
a kereszténységet csak ily módon lehet elterjeszteni (gon-
dolám többször magamban), akkor az nem lehet soha világ-
vallás ; mert itt nagyon sokszor hivatkoznak az emberek 
tisztátalan szenvedélyeire is.» 
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«Már magában véve az is nagyon aggasztó, hogy a 
hadseregnek sikerei csak akkor lettek jelentékenyebbek, mi-
dőn az egyenruhát, katonai jelvényeket, katonazenét s több 
efféle bohóságokat divatba hozták. Nincs kétség benne, 
hogy ezen az úton mind tovább kell haladni s mindig új 
meg új hatást és lármát keltő dolgok után kell hajhászni, 
ha azt akarják, hogy a mozgalom mindig a kellő magaslaton 
maradjon. Most is már újabb, fényesebb egyenruháknak be-
hozataláról beszélnek. Ami pedig a reclanie-ot illeti, vala-
mely majomszínháznak vagy bűvészbódénak a tulajdonosa 
nem nyomatott még soha olyan hangzatos hirdetéseket, mint 
az üdv hadseregének elüljárói. Már pedig ami világi téren 
nevetséges és visszatetsző szemfényvesztés, az a vallás terén 
szentségtöréssé válik. Vagy nem nevetséges-e, midőn valaki 
csak azért, hogy a pórnépet édesgesse, a következő hirdet-
ményt bocsátja ki: «1. Alleluja-leányok kiállítása és bemu-
tatása 7 órakor; 2. A nagy tűz- és kén-istentiszteletnek 
megtartása 7 és fél órakor; 3. Az alleluja-galopp előadása 
8 órakor; 4. A nagy Golgotha-ágyúk elsütése 9 órakor; 
5. A szentléleknek eljövetele 10 órakor; 6. Az ördögnek 
legyőzetése 11 órakor.» 

«Nem a kétségbeesés eszközei-e ezek a lélekfogdosásra? 
Ugy hiszem, itt minden türelem megszűnik. Az ilyen té-
velygések láttára lesütjük szemeinket. Csak az a vigasz-
talás marad még számunkra, hogy azok, akik ilyeneket irnak 
és cselekszenek, nem tudják, mit cselekesznek. Hogy még 
maga Booth tábornok is mennyire megfeledkezik néha ma-
gáról, azt csak a múltkor láttuk, midőn a «Sas»-nak, egy 
régi rossz színháznak megvétele alkalmából örömünnepet 
ültek. Midőn a «Jézus az enyém» kezdetű éneket énekelték, 
a tábornok azt félbeszakítá s így szólt: «Változatosság ked-
véért énekeljük most: «A sas az enyém.» Ezek azonban 
nem talán «egyese tévedések — nem, sőt az ilyen különc-
ségek képezik a mozgalomnak tetőpontját; ezek nélkül az 
csakhamar porba omlanék. És minthogy ez így áll, azért 
az ilyen üzelmek nem történhetnek Jézus szellemében, akár 
hányszor említsék is az ő nevét. Azt nem vonom kétségbe, 
hogy a mozgalmat lélekben kezdték el; de mindenesetre 
közel van annak a veszélye, hogy az «testben» végződik. 
Ha a bölcseség az apostol szavai szerint felülről lefelé jő, 
«s mindenekelőtt tiszta», akkor itt isteni bölcseségről alig le-
het beszélni.» 

«Vagy talán az lenne tiszta dolog, hogy az előbb oly 
mélyre sülyedett embereket mint «diadal»-jelvényeket elő-
vezetnék, hogy megtérésüket és boldogságukat újra meg 
újra hirdessék?! S még hozzá azt a dicsőséget másnap 
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nyomtatásban is olvassák. Vagy nincs-e abban a legnagyobb 
veszély, hogy egyik tanú a másikat igyekszik fölülmúlni és 
in majorem Dei glóriám mindenféle gyilkossági és alleluja-
történeteket kitalálf Nem mintegy természeti szükségesség-e 
az, hogy ezek a korábbi «bűnösök» farizeusokká válnak? 
És ha némelyeket ezen az úton a jónak meg is nyernek, 
nem idegenednek-e el másrészt számtalanon a keresztény-
ségtől és az evangéliumtól? És még ehhez az asszonyoknak, 
lányoknak, sőt a gyermekeknek nyilvános föllépése! Nem 
szükséges bizonyítgatnunk, hogy ez az asszonyi és gyermeki 
érzületet mennyire lerontja ; azt sem szükséges bizonyítgat-
nunk, hogy az apostolok mennyire kárhoztatják az asszo-
nyoknak nyilvános szereplését, a gyermekeket nem is említve! 
Sokszor sajnáltam az asszonyokat és a gyermekeket, midőn 
a gyalázatos bűnös életnek vázolását kellett hallgatniok. És 
ha az éjjeli gyülekezetekre gondolunk, melyeken százak, sőt 
ezrek mindkét nemből órahosszant összezsúfolva, szelle-
mileg oktattatnak ! Valóban, a léleknek ez a megdolgozása, 
elbénítása, a legdurvább fegyverekkel való ostromlása; — 
a test és léleknek elbódítása lehetetlen, hogy a Szentlélek 
csendes és szelíd sugalmának dolga legyen. — Mi durva 
a bűnnek e szemlélete, a világnak s a testnek szemlélete, 
melylyel mindenütt találkozunk! Mi kényelmes itt a megté-
rés és az újjászületés, mily könnyű a mennyországba jutás! 
Mily gyorsan lehet a bűntől megtisztulni és az üdvözülésről 
sziklaszilárd bizonyosságot szerezni! Nem a legszentebb dol-
gokkal való játszás-e ez? Borzasztó csalódásoknak kell be-
következniök, ha az emberek némileg kijózanodnak! Meg-
történhetik, hogy azután maguk is megtévednek s az isteni 
és szent dolgok felől is tévedésbe ejtetnek. 

«LIVINGSTONE beszéli SEKOMi-ról, a bamang-watói néger 
néptörzsnek főnökéről, hogy az egy napon az evangelikus pré-
dikációt hallgatván, hirtelen fölugrott a következő szavak-
kal: «Atyám, szívemetát kell változtatnod; adj nekem 
gyógyszert, hogy azt átváltoztathassam, mert büszke, na-
gyon büszke az és haragos, mindig haragos.» LIVINGSTONE elő-
vette az uj-szövetséget s beszélni akart neki arról az egye-
düli módról, melyen az ember szíve átváltoztatható. De a 
néger hevesen félbeszakítá őt : «Nem, nem, én gyógyszerrel 
akarom azt átváltoztatni, egyszerre, gyorsan, gyorsául Azt 
akarok inni és úgy átváltozni» — s emellett maradt. LI-
VINGSTONE nem tudott vele semmire se menni, de az üdv had-
seregének tisztjei között bizonynyal jobban megértették volna, 
mint LIVINGSTONE nagy földijök. Ez a történet az említett 
gyűléseken többször eszembe jutott. Az üdv hadseregénél a 
megtérés, az üdvözülés és a benső átváltozás oly gyorsan 
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és könnyen történik, amint azt a fekete SEKOMI óhaj-
totta.» 

«Az ember majdnem följajdul, hogy ebben a mozga-
lomban oly sok erőt és eszközt pazarolnak és rontanak el 
a vakmerő rajongó szellemek. Egyetlen remény marad még, 
hogy a szellem végre is uralmat nyer a test fölött; mert 
azt csakugyan nem lehet tagadni, hogy a mozgalom lélek-
ben indult meg, hogy sokan, akik benne részt vesznek, az 
Istentől elpártolt nép iránt valódi jámborsággal és forró 
szeretettel vonzódnak s mély érzelemmel készek rajta segí-
teni is. Egyedül az a szerencsétlenség, hogy a szellemen 
testi eszközökkel segíteni, hogy keresztény türelem nélkül 
jelentékeny sikert akartak fölmutatni s hogy bizonyos ered-
mények által eltántorítva, az eszközök megválasztásában 
mindig bódultabbak, folyton érzékiebbek lettek, míg végre 
odajutottak, hogy Istennek lelkeket akarván nyerni, azáltal 
Isten nevét és igéjét megbecsteleníték. 

«De még más gondolat is borzalommal futott végig 
rajtam, midőn az üdv hadseregének gyűlésein voltam. Mi 
lenne akkor, töprenkedém magamban, ha egy szép napon 
ez a most még tisztán vallási mozgalom, melyben annyi 
millió vagyontalan rajongó szellem vesz részt, socialis gon-
dolatokra ébredne. Másrészről pedig épen most azzal fog-
lalkoznak — még pedig nem is minden siker nélkül •— 
hogy egész Angliát olyan egyesületekkel hálózzák be, me-
lyeknek egyedüli céljok az agrár forradalom, az a forrada-
lom, amely sehol se lenne jogosultabb, mint Angliában, ha 
valahol és valaha jogosult volna. Gondoljunk csak CROM-
WELL napjaira, a német parasztháborúkra és a Münsterben 
lázongó újra keresztelőkre s a történetben jártas egyén 
azonnal fogja tudni, mire célzok. Az üdv hadseregének ha-
talma már is oly roppant nagy, hogy hozzá hasonló alig 
van a földön. Vaj on hol van a hatalom, amely képes volna 
ezt a mozgalmat féken tartani, ha ez az apostoli községek 
példájára támaszkodna s azt, ami azoknál önkénytes volt, ki-
erőszakolni akarná? Ha Anglia királynője volnék, tízszer is 
meggondoltam volna a dolgot, hogy az üdv hadseregét oly 
gyorsan dicskoszorűval ékesítsem s ezáltal hatalmas támoga-
tásban részesítsem, mert könnyen megtörténhetnék, hogy az 
angol kormány ezzel a mozgalommal szemben olyan állást 
foglalna el, mint GoETHE-nek «bűvész inasa», aki az általa föl-
idézett szellemeket nem volt képes többé megfékezni.» 

«Egyébiránt nagyon szomorú volna ránk nézve, ha 
ezzel az egész mozgalommal szemben mást nem tudnánk 
mondani, mint amit a farizeus mondott: «Hálát adok neked 
Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint a többi emberek, 
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rablók, igazságtalanok, házasságtörők, vagy. rajongó, mint 
ez itten.» Ezáltal önmagunkat ítélnők el, mint a farizeus 
imádsága által maga fölött mondott ítéletet.» 

«A keresztény község tényleg nálunk is olyan néppel 
áll szemben, amely már rég idő óta s mindinkább igyek-
szik a keresztény szellemtől és keresztény világnézettől 
megszabadulni. De, habár nálunk a népességnek alsóbb ré-
tegei semmi tekintetben sincsenek annyira lesülyedve, mint 
Nagybritanniában, azt mégis el kell ismernünk, hogy az an-
gol népet nagyban és egészben véve keresztény szellem, 
Isten igéje s a keresztény község szentélyei iránt való tisz-
telet hatja át s hogy nagyon kevés művelt angol találkozik, 
aki oly közönbösen és hidegen, oly gúnyosan és megvető-
leg nyilatkoznék az egyházi és keresztény kérdésekről, mint, 
fájdalom, a mi műveltebb és birtokosabb köreink! Nekünk 
németeknek épen nincs okunk, dacára, hogy theologiánk 
magas fokon áll, vallási tekintetben magunkat az angolok 
fölé emelnünk, sőt inkább az ellenkezőre volna okunk. Aki 
népünknek mindinkább növekedő elkereszténytelenedését 
megfigyeli, aki az elkeresztényteienedésnek és elerkölcste-
lenedésnek szoros összefüggését látja — az borzadva kér-
dezi: «Mire fog ez vezetni?»1 

«Nem hiában, hogy Anglia a gépek hazája, de az an-
goloknak egyik főjellemvonásuk a gépies dolgok iránt 
való érzék, ami minden gépies dologgal össze van fűzve. 
Az egyik angol háztartás például úgy hasonlít a másikhoz, 
mint tojás a tojáshoz. Az angoloknak minden tettök az ösz-
szes életviszonyok közepett megállapodott szokások és sza-
bályok által van meghatározva, melyek ellen véteni nagy 
vétek. E rég megállapított szabályok az angol föllépésének 
teljes biztosságot kölcsönöznek; ő minden körülmények kö-
zött tudja, hogy mi a teendője. Másrészről azonban kiteszik 
őt a megkövülés és megkeményedés veszélyének. Az an-
golokat sokkal inkább a rendíthetetlen szokások, megálla-
podások és rendeleteknek gépei «készítik», mint bennünket 
németeket.» 

«Angolországban mindenki fölött a népszokás uralko-
dik, a darvinista fölött ép úgy, mint a puseyista fölött, a 
kurtakorcsmáros fölött ép úgy, mint a legelőkelőbb lord 
fölött. A pásztor fölött úgy, mint a színész fölött. A vasár-
napot például mind egyenlőképen ülik meg; legalább min-
den család egyformán nyugalomban van. Az egyed fölött 
a szokás uralkodik s az egyesre nézve majdnem lehetet-

1 0 . Funcke, Englische Bilder in deutscher Beleuchtung. Bremen, 

1883. S. 196—199., 2 1 1 — 2 1 9 . , 271. 
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len ezt a szokást áthágni, hacsak népével szakítani nem 
akar. — Még ott is, ahol ezek a szokások és erkölcsök 
valóságos erkölcstelenséget képeznek, mely ellen milliók be-
szélnek és irnak, nagyon nehéz valami javítást eszközölni... 
Az egyes embert tevékenységében egy országban sem kor-
látozza a szokás annyira, mint itt. A szigorú szabályoknak 
e borzasztó hálózata, mely az élet minden viszonyait körül-
veszi, olyan, mint valami nagy gép, melyben az egyes em-
bert meggyúrják és átalakítják, akár sír, akár nevet. Ez az 
egyenlősítés kitűnik az angoloknak még testük alakján is. 
Ha joggal mondták, hogy Angliában föltűnően sok szép 
ember van, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy különösen 
déli Angolországban, az emberek sokkal hasonlóbbak egymás-
hoz, mint bárhol a világon. Németországban sokkal több rút, 
de sokkal több eredeti arcot is látni. Angliában az arcok 
többnyire egyöntetűek, s ez alkalmasint onnan van, hogy 
ott a közös gondolatok és érzelmek, erkölcsök és szokások 
sokkal nagyobb számban fordulnak elő, mint bármely más 
országban.» 

«Az emberek nagy részére nézve a megállapított szo-
kás és a rend kétségen kívül nagyon üdvös szokott lenni. 
Húsz ember közül alig akad egy, akinek elegendő értelme 
és erkölcsi bátorsága volna, hogy saját útját önmaga keresse 
föl, vagy ami még több, hogy azt félbeszakítsa. így tehát 
őt alantas ösztönei, vagy esetleges szomszédai, rokonai vagy 
nagynénjei fogják vezérelni. Itt aztán a szilárd s még 
hozzá nagyban és egészben véve oly egészséges népszokás, 
mint az angoloké — mégis csak sokat ér.»1 

«Tehát a felső és alsóbb rangú angolt életének minden 
viszonyában népének szokásai vezérlik, s ez — mint mon-
dók — nem rossz. De angolunk, fájdalom, nagyon könnyen 
hajlandó a saját eljárását egyedül helyesnek tartani. Nem csoda 
aztán, ha az olyan köznapi dolgokban, amelyekben szellem-
nek, szabadságnak és önelhatározásnak kellene uralkodniok, 
olyasmit találunk, ami gyárra vagy gépre emlékeztet. A val-
lás terét értem. A gépiesre való hajlandóságot e téren is 
láthatjuk, ha az angol egyháznak bármely részét tekintjük. 
Egyrészt az angol államegyház, másrészt az eretnekek-
nek s különösen a methodistáknak ébresztő gyülekezetei 
között óriási távolság van. Nem lehet a világon semmit sem 
gondolni, ami annyira ellenkeznék egymással, mint az angol 

1 A szokás által meghatározott téren kívül még roppant nagy tér ma-

rad a szabadság számára s ezt az angolok annyira igénybe veszik, hogy 

csodálatos szigetjök mindenütt csak ügy nyüzsög az eredetiségektől, különösen 

a társadalomnak jobbmódú köreiben. 
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államegyháznak liturgikus, tárgyilagos s lassú istentisztelete 
és az alaktalan, rohamos «térítő istentisztelet», amelyen az 
egyes embert úgyszólván arra kényszerítik, hogy az üdvöt 
azonnal ragadja meg, hacsak örökre elkárhozni nem akar. 
És mégis, bármily kirívó ellentétet képeznek, csak két 
egymást érintő sarkok azok. A gépies vonás mindkettő-
vel közös. Az egyes embernek eredeti egyénisége, szabad 
önelhatározása mindkettő előtt jő tekintetbe. Mindkét eset-
ben az embert bizonyos módszerrel mintegy behálózzák; 
amabban, amelyben az egyháznak szervezetéhez és rendjéhez 
való ragaszkodás nem egyéb, mint életbiztosítási társulat, 
ebben pedig a világgal és a bűnnel való hirtelen szakítás, hir-
telen belépés a Jézus hadseregébe, hirtelen megtérés, midőn 
az emberek azoknak a szavaknak az értelmöket, melyekkel 
büszkélkednek, szokás szerint nem értik meg s azért na-
gyon könnyen a törvényes vagyis evangeliumi irányba terel-
tetnek. Azért tehát nem lehet kétségbe vonni, hogy az 
embereknek a gépieshez való hajlamukban a keresztény 
élet szabadságára és igazságára nézve nagy veszély rejlik. 
Nekünk németeknek természetesen semmi okunk sincs ma-
gunkat nagyra tartanunk. A beteges kereszténység kétségen 
kívül többet ér, mint ha ilyen sincs, és — Isten panaszszá 
ne vegye ! — népünk közül a társadalom különféle rétegei-
ben milliók vannak, akik oly keveset törődnek az evangé-
liummal, mint a khinai bálványokkal s lelkűknek üdvével 
kevesebbet, mint a legújabb vásári és börzei hírekkel. Bárcsak 
nálunk is a különféle viszonyok között és az élet terén a 
vallási kérdések szőnyegre kerülnének, mint Angolországban; 
akkor csakhamar segítve lenne rajtunk! Akkor bár sok be-
teges és vadhajtás jönne napfényre, mindez mégis nagyobb 
jövővel biztatna, mint a szerencsétlen temetői béke, mely-
nek átka most sokakat megfogott.» 

«Addig ami beteges, azt az angolok is nevezzék bete-
gesnek és a beteges jellem kétségenkívül az üdv hadse-
regében szintoly tanulságos és érdekes, mint szomorú jel-
lemzésre talált.»1 

Lényegileg ép így ítél az üdvözítők seregéről dr. SCHRAMM 
R. brémai prédikátor, amint K O L D E és F U N C K E ítélnek. 
«A német olvasó előtt», így szól a többek között, «egészen 
természetesnek tűnhetnék föl, hogy ezeknek az embereknek 
a kihágásait és ostobaságait Angliában minden müveit em-
ber elítéli, és hogy az angol papság nekik és működésüknek 
határozottan ellene szegül. De ez még sincs így. Angliában 
a vélemények e tekintetben nagyon szétágaznak s minden társa-

1 Funcke, Englische Bilder. S. 190—196. 
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dalmi osztályban, egész a királynőig, vannak emberek, kik 
az üdv hadserege által eszközölt jókat többre becsülik, mint 
azt a kárt, melyet módszerök okoz. Ha a dolog egyszerűen 
úgy állana, hogy egyrészről sok ezer, azelőtt szánandó és 
elzüllött emberen meglepően nagy valláserkölcsi változást 
tapasztalhatnánk, a másik részről pedig ezeknek a csak nem 
rég megjavult embereknek és a még mindig műveletlen tö-
megnek működésében csak az ostoba beszédeket és a bo-
londságoknak sokaságát látnók, akkor a mi ítéletünk is oda 
menne ki, hogy az általok eszközölt jók miatt gyerekségei-
ket és ostobaságaikat el kell néznünk . . . Azonban, ha 
a megtérteknek már beszédeikben a szent dolgok iránt való 
minden tisztelet hiányzik, ha őket Golgotha ágyukról, 
alleluja-leányokról és térdelés-pompákról, üdvlövésekről és 
alleluja-galoppról halljuk beszélni, midőn látjuk, hogy az 
istentiszteletet, mint mülovardai előadást hirdetik, akkor 
nem tagadhatjuk el azt a benyomást, melyet érzünk, hogy 
azoknak az embereknek vallási komolysága, s érzelmeiknek 
mélysége és szentsége nem lehet valami nagy. Ha vannak 
is köztük csekély számban olyanok, akik valóban, igazán, 
komolyan és őszintén keresztény lelkületűek, ily úton-módon 
a vallás a nagytömegre nézve gyermekjátékká alacsonyíttatik, 
melyet az ember addig, míg az izgalom tart, szivesen követ, de 
azután idővel annál nagyobb visszahatást s annál veszélyesebb kö-
zönyösséget fog az szükségképen előidézni. A kereszténységet 
ilyen gyermekségekkel és szélsőségekkel fitogtatni, a vallást 
dobbal és trombitával, zászló lobogtatással, üdvkiáltásokkal, 
elefántok elővezetésével, a gonosztevőknek kiállításával, stb. 
gyakorolni: tényleg annyit tesz, mint a kereszténységet 
és a vallást benső lényegükben rendszeresen tönkre tenni. 
Ámítsák bár magukat e tekintetben a mozgalomnak vezetői 
és követői a látszólagos és pillanatnyi sikerek által, tényleg 
és huzamosan nem lehet máskép, mint hogy az utóbbi 
állapot sokkal rosszabb lesz, mint az előbbi volt. A re-
vivalsoknak térítései egészben véve a néperkölcsöknek álla-
potára nézve kevés és szánalomra méltó eredménynyel jár-
tak. Az egész csak szalmatüz, mely föllobban s fényében a 
rajongók egy ideig gyönyörködnek, de azután kialszik és az 
éj sokszor sötétebb, mint azelőtt volt. S ez nem is lehet 
máskép. Az életnek keskeny útját kényelmessé és könnyűvé 
teszik. Egy kis kedélyindulat, hirtelen elhatározás, gyors 
előlépés által magát megváltottnak hirdetni, ez nem az az 
ut, melyen egy szent Pál, egy Ágoston haladtak s egyáta-
lán még azon is kételkedhetünk, hogy csakugyan az igaz 
ut-e, amely az Istenben való örök életre vezet. — Nagyon 
félünk, hogy a methodista-kereszténység, mely szükségképen 
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ilyen kinövésekre vezet, dicsekedjék bár megtérésekkel és 
kürtölje ki azokat az egész világnak, a vallásra nézve sok-
kal több kárt okoz, mint amennyi áldást tőle várnak.» 1 

Egy katholikus megfigyelő a ritka jelenségről így nyi-
latkozik: «Azok után, amiket eddig elmondottunk, egy ami 
bizonyos, hogy t. i. Booth az ő felekezetével sikereket ért 
el, azaz: Anglia alsóbbrendű protestáns népe közt visszhangra 
és ragaszkodásra talált. Továbbá, tiszteletreméltó emberek 
bizonysága alapján azt is el kell ismernünk, hogy az üdv 
seregének fáradozásai folytán számos iszákost, legalább egy 
időre, sikerült a bűntől visszatartani, és hogy a munkásosz-
tálynak némely tagjai, akik eddig minden vallástól idegen-
kedtek, az üdv katonáinak szájából hallottak először valamit 
a Megváltóról és azok indították őket vallásosságra. Mindazáltal 
az igazság érzete arra kényszerít bennünket, hogy az uj fe-
lekezetben a protestantismus fölbomlásának kézzelfogható bizo-
nyítékát lássuk. A felekezet gyökeresen akarja orvosolni azt a 
két föhibát, amelyek a protestantismust földúlni s a népnek tö-
megét attól eltántorítani fogják. Az első a protestáns isten-
tiszteletnek hidegsége és unalmas egyformasága, amit a 
köznép élénken érez. De a felekezet miféle eszközt nyújt 
ennek a bajnak az orvoslására? Gyülekezeteket rendez, me-
lyek ingerlő zene, lármás vagy kellemes dalok, szenvedélyes 
szónoklatok, kiáltozások és taglejtések által az unalmat el-
űzik ugyan, de a keresztény istentiszteletnek minden fogal-
mát alaposan megsemmisítik. Nem szólunk arról a valóban 
aggasztó szerepről, melyet ezeken az úgynevezett «isten-
tiszteleteken» a nőnemű, sokszor fiatal személyek játszanak, 
ez olyan pont, amelyre már más oldalról is, és pedig több-
ször figyelmeztettek. — A második baj, melynek orvoslására 
az üdvnek hadserege gyógyszert ajánl, a tanításnak zilált-
sága és bizonytalansága. S e tekintetben mikép jár el az 
uj felekezet ? Körülbelül minden szigorúan vett keresztény 
tanítást mellőz : egyetlen tanítás van, melyhez, úgy látszik, 
szorosan ragaszkodik, a Krisztus által való megváltás tana, 
de amelylyel a hitnek üdvözítő erejéről való hamis tanítást 
köti össze. A többit meglehetősen kiegyenlíti; a papság és 
a szentségek nyom nélkül eltűnnek; még a keresztséget is 
elvetette. Ugy látszik tehát, hogy Booth vállalata a protes-
tantismus föloszlásának utolsó jelensége; az üdv hadserege 
az alanyi kedélyrajongással összekötött vallási nihilismushoz 
nagyon közel jár. Minthogy azonban a benső üresség és 
tarthatatlanság népszerű külsővel, lármával, zenével, mozga-

1 R. Schramm, Das Heer der Seligmacher oder die Heilsarmee in 

England. Berlin, 1883. S. 28—36. 
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lommal és másfélékkel van födözve, melyekben a köznép gyö-
nyörködik, azért az uj vallás ideiglenes sikereknek örvend-
het; de hogy ez meddig tart, azt majd a jövő mutatja meg. 
Különben nagyon érdekes lesz megfigyelni, hogy a protes-
tantismusnak két föbaját, melyeket ez és más hasonló fele-
kezetek kiegyenlítés és elvilágiasítás által akarnak gyógyítani, 
mikép orvosolják, mert az angol ritualismus egészen ellen-
tétes eszközökkel kisérli azt meg, vagyis az istentiszteletre 
és a katholikus anyaszentegyháznak tanítására való folyto-
nos visszatéréssel.» 1 

1 Stimmen aus Maria-Laach. 1882. Bd. 23. S. 327—328. 



Angolországnak nemzetgazdászati fejlődése a reformatio után. 

«A szegényebb osztálynak megrövidítése, háttérbe szo-
rítása, megrablása képezi a «reformatiónak» nevezett forra-
dalom jellegét», mondá jogosan D Ö L L I N G E R . 1 Leginkább áll 
ez Angliáról. Az úgynevezett reformatiónak káros követ-
kezményei kivált a socialpolitikai és gazdasági téren jelent-
keznek. 

«A XIV. században történt normann hódítás», irja 
GRÜN K., «az angol földnek és talajnak elrablása volt. A 
«Doomsday Book» a legóriásibb emléke a nagyban való 
kisajátításnak és a háború klasszikus jelentőségének, mely, 
habár sokszor közvetetlenül vagy alattomban, de közönsége-
sen mégis mindig fosztogatásra vagy rablásra irányul. De 
azért Angliának agrár viszonyai egész a XV. századig ha-
sonlíthatatlanul jobbak voltak, mint később, különösen a 
XVII. században s tegyük mindjárt hozzá, hogy a XVII-ik-
ben sokkai jobbak, mint a XVÍII-ban vagy a XlX-ikben. 

«Az ember Angliának múltjáról egészen téves fogalmat 
alkot magának, ha hallja, hogy mai napság a szorosan vett 
földbirtok 30,000 család között oszlik meg. A középkorban 
nagyszámú paraszt család állott fönn a közép és kisebb 
birtokosokkal együtt, habár a birtokosok a hűbéri törvény 
szerint adókötelesek voltak; továbbá az állam nagyobb ki-
terjedésű birtokokat tartott meg a népnek jutalmazására. 
A hűbér és az utóhűbéren kívül a parasztnak része volt a 
községi földben és községi erdőben, tehát legeltetési és 
faizási joggal birt.» 

«Syme angol tudós «Angliának földművelő néposztályai» 
című tanulságos müvében azt mondja, hogy Angliát még a 
XV. században is egész Európában csodálták sok földbirto-
kosa és jóléte miatt. Sőt még a XVII. században, az orá-
niaiak korában is Angliában 40,000 nagyobb és 140,000 
kisebb birtokos család volt, ide nem számítva a 16,500 ne-
mesi birtokos családot; mig ma az angol földbirtok fele 
150 családnak a tulajdona és Skóciában 1972 millió hektár 
föld tizenkét birtokos kezében van!» 

1 Döllinger, Kirche und Kirclien. 1861. S. 198. 
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«A dolog már a XV. század befejezése előtt megválto-
zott. Addig Angolországban a nép jólétben élt, ha nem is 
volt gazdag. Mindenki a sajátjából élt s kereskedés által 
nem gyűjtött senki vagyont. De midőn a flandriai gyapjú-
ipar az angol gyapjút mindinkább igénybe vette, a földbir-
tokosokban fölébredt a bírvágy. Most mindenki gyapjúter-
melésre adta magát s előnyösebbnek tárták a legelöket, 
mint a gabonatermelést. A legelő kevesebb munkával jár, 
mint a földmüvelés és annál jövedelmezőbb, minél kiterjed-
tebb És így lassankint mind kevésbé vették igénybe a kézi 
munkát s a nagy birtok a kisebbet fölszívta.» 

«A normann nemesség már nem létezett, az újdonsült 
nemesség pénzvágyó volt, jobbágyait birtokáról tömegesen 
kergette el s jogtalan uton megtámadta a község földbirto-
kait is. E két eljárás: a parasztüldözés és a parasztjogoknak 
megszüntetése ellen emelt panaszok már a XV. századnak 
vége felé hallhatók voltak. A reformátió a nagy birtokvál-
tozással, elkobzásaival és kegyenc-rendszerével a kisebb ren-
ditekre nézve kedvezőtlen volt. A zárdák eltörlése által nagy 
földbirtokok a hűbéres földek sorsára jutottak; az uj tulaj-
donosok nem tekintették a származást, elűzték a telepítvé-
nyeseket s nagyszámú népet hajléktalanul s kereset nélkül 
kergettek szét az országban. Ez ártatlan, egyedül a gazda-
sági átalakulás által létrehozott «kóborlók» ellen uj és szi-
gorú törvényeket alkottak, melyek azokat ostorozás, vesszözés, 
megbélyegzés, sőt halálbüntetéssel kínozták! Az előbb isme-
retlen proletárságnak, amely E R Z S É B E T kormányának oly nagy 
gondot adott s a szegénytörvény alkotására alkalmul szol-
gált három forrása: megvásárolt, elűzött s a juhtenyésztés 
következtében fölöslegessé vált parasztok. Az angol-szász 
kóborlók, a szükségtől kényszerítve, vadorzásból és uton-
állásból éltek. A telepedési törvény értelmében a kóborlók-
nak nem volt szabad három évig egy helyben lakniok, nehogy 
a községben illetőséget szerezzenek. Érzsébet a házatlano-
kat és földetleneket kikorbácsoltatta, utóda, Jakab, fölakasz-
tatá őket. A szegénység bün volt.» 

«Ugyanaz az előítélet, mely a középkori földbirtokot 
és földművelést körül övezi, a mester emberek céheire 
nézve is uralkodó. Minthogy mi a francia forradalom elfajult 
céhrendszerét egész jogosan szétzíilleni láttuk, minthogy 
ennek az intézménynek csakis redves maradékát tanultuk 
ismerni, azért sokan a káros és oktalan monopoliumról való 
ítéletükkel hamar készen vannak. Lujo BRENTANO, E N G E L S -
nek egyik tanítványa erre nézve sok embernek levette a 
szeméről a hályogot. A céhrendszerbe az egyedáruság csak 
a XV. században csúszott be, míg a középkori céh hasonló 
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foglalkozásiakból alakult szabad társulat, véd- és dacszövet-
ség volt. Az iparnak átöröklés joga a X V I I . századból ered. 
A cimboráskodás akkor vette kezdetét. A céhben a csa-
ládi egyedáruság hatalommá lön. Ennek következtében az 
addig szabadok és egyenlők között osztálykülönbség támadt; 
liveryk, gazdag mesterek, householders, a többiek és munká-
sok, freernen, yeomen, bacchelors támadtak. A céhnek kor-
mányozása már I . JAKAB alatt nem volt demokratikus; a 
liverykböl alakult választmány, mely önmagát egészíté ki, 
oligarkhikusan uralkodott. Az elöljáróknak oly engedelmesség-
gel tartoztak, mint a fejedelemnek. A posztókészítö céhnek 
tagjai épen a legdühösebb forradalom idejében, 1649-ben lázad-
tak föl a céhmonopolium ellen, de célt nem érhettek. — A 
céh láthatólag bomlásnak indult; a saját kebelében keletkezett 
szakadás mellett még csak a nagy tökére volt szükség, hogy 
az elöljárók nagytermelökké, a segédek és tanulók pedig 
együttesen a munkabér helotáivá legyenek. A munka vé-
delme gúny tárgya lön.»1 

« E R Z S É B E T kora óta ekép fejlődött ki az a vakmerő 
nyereményhajhászat, az az előnyért és gazdagságért való 
küzdelem, az erőknek ama borzasztó súrlódása, mi mellett 
a puszta, fegyvertelen munkáskéznek rendesen a rövidebbet 
kelle húznia. — Kifejlődött a «szabad verseny», melyet csak 
S M I T H Á D Á M szedett rendszerbe és amely Angliát azzá tette, 
ami az ma, egész nagyságában, Krőzusi vagyonával, de 
kimondhatatlan Lázár-nyomorával.» 2 

Angolország paraszt- és munkásosztálya gazdasági hely-
zetének rosszra fordulásáról a reformatió korszaka óta tüze-
tesen Marx Károly értekezik «Das Kapital» című hírneves 
müvének első kötetében, ahol a többek között így szól: 
«Angliában a XIV. századnak utolsó részében a jobbágyság 
egészen eltűnt. A népességnek túlnyomó része akkor és még-
inkább a XV. században szabad, önállóan gazdálkodó pa-
rasztokból állott, akik a hűbériség cége alatt birtokaikat 
mindig eltitkolhatták. A nagyobb birtokokon az azelőtt szin-
tén jobbágy bailijfet (gazdatisztet) a szabad bérlő helyéről 
kiszorította. A földmüvelésnél alkalmazott bérmunkások 
szintén részint parasztok voltak, akik üres idejöket nagybir-
tokosoknál értékesítették, részint pedig átalán és viszonyla-
gosan csekély számú tulajdonképen való bérmunkások. Ez 
utóbbiak is tényleg önállóan munkálkodó parasztok voltak, 
amennyiben hűbér földjükön kívül körülbelül négy-öt acre 
szántóföldet s kis házikót kaptak. Azonkívül a rendes pa-
rasztokkal egyetemben a községi föld haszonélvezetében 

1 K . Griin, Culturgeschichte des -iebzehnten Jahrhunder ts , 1.1880. S. 539. 
2 Grün, Culturgeschichte dessechzehnten Jahrhunderts. 1872. S. 406. 
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részesültek, melyen marháik legeltek, amely egyúttal tűzre 
valót, fát és tőzeget szolgáltatott nekik. A hűbéri termelést 
Európának összes országaiban a földnek lehetőleg sok tele-
pítvényes közt való fölosztása jellemzi. A hűbérúrnak, vala-
mint minden fejedelemnek a hatalma nem vagyonának nagy-
ságán, hanem alattvalóinak sokaságán alapult s ez utóbbi az 
önálló parasztok számától függött. Jóllehet, az angol talajt a 
normann hódítás után óriási báróságokra osztották föl, me-
lyek közül sokszor egyetlenegy 900 régi angolszász lordsá-
got foglalt magában, mégis telve volt az kisebb paraszt 
gazdaságokkal, nagyobb uradalmi birtokok csak itt-ott tűntek 
föl rajta. Ily viszonyok és a városi rendszernek egyidejű vi-
rágzása mellett, ami a XV. századot jellemzi, vált lehetővé 
ama népvagyonosodás, melyet F O R T E S C U E államkancellár 
«Laudibus Legum Angliáé» című müvében olyan ékesen leir, 
ámde mindezek a tökegazdagságot kizárták. 

«Amaz átalakulásnak előjátéka, mely a töke üzérkedés-
nek alapját megteremté, a tizenötödik századnak utolsó har-
madában s a tizenhatodiknak első tizedeiben jelentkezik. A 
hűbéri cselédség föloszlatása következtében, mely mint SIR 
JAMES S T E U A R T helyesen megjegyzi, «a házakat és udvarokat 
minden haszon nélkül töltötte meg», a munkáspiacra egész 
tömeg csavargó proletár dobatott. Jóllehet a királyi hatalom, 
mely maga is a polgári fejlődésnek eredménye volt, függet-
len önállóságra való törekvése által e föloszlatást siettette, 
de azért nem ez volt annak egyedüli oka. Sőt a királylyal 
és a parlamenttel dacoló ellentétben a nagy hűbér úr a pa-
rasztoknak elűzése által arról a földről és talajról, amelyhez 
azoknak ugyanaz a jogcímük volt, mint uroknak, s a községi 
földeknek bitorlása által sokkal nagyobb proletárságot te-
remtett. Angliában erre közvetetlen okul szolgált a flandriai 
gyapjúgyártásnak fölvirágzása s a gyapjú árának megfelelő 
emelkedése. A régi, hűbéri nemességet a hűbéri háborúk 
fölemésztették, az uj nemesség pedig korának gyermeke 
lévén, előtte a pénz volt a legnagyobb hatalom. Jelszavuk 
a szántóföldeknek birkalegelökké való átalakítása. HARRISON 
a «Description of England. Prefixed to Holinshed's Chro-
nicles»-ben leirja, hogy a kisbirtoknak kisajátítása mennyire 
rontja az országot. What care our great incroachers !» («De 
mit törődnek ezzel ami nagy bitorlóink?») A parasztok há-
zait és a munkások lakásait erőszakosan lerombolták vagy 
ledőlni engedték. «Ha valaki», mondja Harrison, «a lovag-
birtokoknak régibb leltárait össze akarja hasonlítani, azt 
találja, hogy számtalan ház és kisebb parasztbirtok eltűnt, 
hogy az ország sokkal kevesebb embert táplál, hogy számos 
város lehanyatlott, habár néhány ujabban föl is virágzott . . 
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Oly városokról ós falvakról, melyeket birkalegelökké változtat-
tak, s melyekből csak az urasági lakok vannak meg, szintén be-
szélhetnék valamit.» A régi évkönyveknek panaszai eléggé bi-
zonyítják, hogy az akkor élőkre a kor a termelés viszonyok 
forradalmának benyomását gyakorolta. F O R T E S C U E és M O R U S 
TAMÁS államkancellárok iratainak összehasonlításából kivehet-
jük azt a tátongó ürt, mely a XV. és XVI. század között van. 

«A néptömegnek erőszakos kisajátítási pöre uj es bor-
zasztó lökést kapott a XVI. században a reformatió s annak 
kísérője, az egyházjavaknak elrablása által. A katholikus 
egyház a reformatió kezdetén az angol föld és talaj egy-
részének hűbéres birtokosa volt. A kolostoroknak eltörlése 
stb. azoknak lakóit a proletárságba kergette. Az egyházi 
javakat rablóvágyú királyi kegyenceknek adományozták vagy 
valamely üzérkedő bérlőnek vagy városi polgároknak csúf 
árért eladták, akik aztán a régi örökös lakókat elűzték s 
gazdaságaikat beszüntették. Az elszegényedett földművesek-
nek törvényesen biztosított birtokaikat az egyházi tizednek egy 
részével fedezték. «Pauper ubique jacet», kiálta föl Erzsébet 
királynő, midőn egy alkalommal Angliát beutazta.1 Végre 
uralkodásának 43. évében kénytelenek voltak a szegénységet 
hivatalosan elismerni a szegényadónak behozatala által. — 
A reformatiónak e közvetetlen müvei nem a legállandóbbak 
voltak. Az egyházi birtok képezé a régi földbirtok viszo-
nyoknak vallási védbástyáját. Ennek elestével azokat többé 
föntartani nem lehetett. 

«Roger s jóllehet a politikai gazdaságnak az oxfordi egye-
temen, a protestáns orthodoxia föfészkében tanára, a «History 
of Agriculture» című müvéhez irt előszóban hangsúlyozza, 
hogy a nép elszegényedésének a reformatió az okozója.2 

«A munkások helyzete a XVI. században rosszabbra 
fordult. A pénzbeli fizetés emelkedett, de nem a pénz érté-
kének csökkenéséhez s az árúcikkek árának emelkedéséhez 
viszonyítva. A munkabér tehát tényleg csökkent . » Es mégis 
törvényt alkottak a bér lenyomására s azokat, akik munkát 
nem találhattak, kegyetlenül büntették.3 

1 E szavak Ovidiusból vannak idézve (Fasü. I. 218.) s azt jelentik, 
hogy : a szegény ember mindenütt el van nyomva s nagy szükséget szenved, 
nem pedig «A szegények mindenütt vágyakoznak», mint Ratzinger (üie 
Volkswirtschaft in ihren sittlichen Grundlagem 1881. S. 179.) fordítja. 

2 Marx, Das Kapital. 2. Aufl. 1872. I. 745—751. 
3 Marx, I. 770. — «A gabonaár szerint számítva, 1495-ben az angol 

napszám kétszer-háromszor magasabb volt, mint száz évvel később», mondja 
Roscher W. (Zur Geschichte der englischen Volkswirtschaft. Leipzig, 1851. 
S. 7. ; in den Abhandlungen der philol-histor. Klasse der königl. sachs. 
Gesellscbaft der Wissenschuften. 1857.) 
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PHILIPPSON MÁRTON liberális tanár így ir: «Az egyházi 
reformok (VI. Edvárd alatt) az angol népnek ha nem is leg-
nagyobb, de mindenesetre nagy részénél ellenkezésre talál-
tak.» «A gyorsan támadt vallási átalakulás, ép úgy, mint 
minden politikai és társadalmi forradalom, nem maradt elré-
mítő eredmények nélkül. Az egyháznak régi jótékonysági, 
betegápoló és oktatási intézeteit kirabolták s szétrombolták, 
anélkül, hogy helyükbe újakat állítottak volna. A protestáns 
papok, akik nagy mennyiségben voltak szükségesek s azért 
megválasztásukban nem nagyon szigorúan jártak el, tudo-
mány, meggyőződés és erkölcs tekintetében sok kívánni valót 
hagytak hátra — s inkább kalandorok, mint papok voltak! 
Az emberek nagy része a jótettek szükségtelen voltáról szóló 
tant úgy értelmezte, mintha a szerint minden erkölcsi kihá-
gás meg volna engedve! — Maguk a protestánsok is belátták, 
hogy ez így tovább nem mehet. S evvel a vallási elégedet-
lenséggel mélyre menő, a nép összes alsóbb osztályait átható 
elégedetlenség egyesült, melynek alapja az országnak gazda-
sági állapotában rejlett.» 

«A tizenötödik század vége óta a falusi lakosságnak 
élet- és birtokviszonyaiban nagyszerű, egyetemes átalakulás 
történt. — A Tudorok alatt a földbirtokosoknak fokozott 
mérvben sikerült a kisebb paraszt birtokokat magukhoz vonni 
s az elkülönzött s bekerített uradalmakhoz csatolni, részint 
vásárlás vagy más barátságos egyezkedés, részint pedig erő-
szak útján. A parasztok birtokaikban jogilag védelmezve 
voltak, de az tényleg keveset használt nekik. Többnyire nem 
volt birtokcímök. Nem tudtak ügyes ügyvédeket vallani, 
mint ellenfeleik. A törvénykezési eljárás lassú és költséges 
vala. A bírák, mint a nagy urak, az uralkodó osztályhoz 
tartoztak s a politikai és vallási forradalomnak, s az erköl-
csi satnyulásnak ebben a korszakában könnyen megveszte-
gethetők voltak. Mind ennek az eredménye az lön, hogy a 
paraszt minden elméleti törvényes védelem dacára a föld-
birtokos ÖÜkényének esett áldozatul. A zárdajavaknak eltör-
lése után azoknak új birtokosai egyetemesen kinyilatkoztat-
ták, hogy azoknak elvi 1 ági ásítás a által az ahhoz tartozott 
parasztoknak minden régi birtokjoguk megszűnt. Ez utób-
biakat arra kényszerítők, hogy vagy időleges szerződéseket 
kössenek, vagy ha ezt nem akarták vagy nem birták, régi 
helyeiket elhagyják.» 

«Semmi esetre sem lehet tagadni, hogy az átalakulás 
gazdászati szempontból szükséges (?) és hasznos (?) volt.1 

1 Egy akkor megjelent névtelen irat szerint, melynek szerzője Stafford 
William volt, egy nemes, egy bérlő, egy iparos, egy kereskedő és egy hit-

tudor a gazdasági változásokról beszélgetnek. «Ezek a bekerítések», mondá 



De a kisebb, szabad parasztokra nézve, akiknek körében vélték 
az angol nép erejét és magvát föltalálni, ez az átalakulás áta-
lán veszélyes vala. Az ilyenek azt vették észre, hogy függő 
állásba sülyedtek; sőt mi több, a legderekabb parasztok 
saját hibájukon kívül nejeikkel és gyermekeikkel együtt haj-
léktalanokká lőnek, s nem volt kilátásuk kenyérre vagy fog-
lalatosságra, egyszerűen az útszélre voltak kidobva. Szántó-
földeket, melyek eddig száz meg száz szorgalmas embernek 
elegendő táplálékot nyújtottak, bemezősítve, juhlegelökké 
változtattak.»1 

«VIII. Henrik alatt a munkával fölhagyott ekék számát 
50.000 becsülték, melyek közül mindegyik 6 személyt táp-
lált. Most eme szerencsétlenek mind a legnagyobb nyomorba 
jutottak, melyet a kortársak nem tudnak elég sötéten lefes-
teni. A koldusok és a tolvajok iszonyúan szaporodtak, új 
fogházakra és új akasztófákra volt szükség — mert a pro-

a bérlő, «mindnyájunkat tönkre tesznek, mert a bérletet az országban emelik 
s azt eredményezik, hogy pénzünkért se kapunk földet bérbe. Minden földet 
vagy juh vagy szarvasmarha legelőnek használnak, úgy, hogy mellettem mint-
egy hat mérföldnyi területen ismerek egy tucat ekét, mely az utolsó hét év 
alatt foglalkozás nélkül áll s ahol eddig legalább is 60 személy nyert táplá-
lékot, ott most csak egy él meg marhájával. S ez is egyik oka volt azok-
nak a zavargásoknak, melyek az utóbbi időben az országban lezajlottak.» 
(1579-ben Norfolkban és Suffolkban nagy lázadás volt.) — A nemes pár-
tolja az újításokat. «Még a bérlők is kénytelenek a gabonatermelés helyett 
szénát termelni és marhát tenyészteni, mert a szénatermelés mellett 10 acre 
föld több hasznot hajt. mint gabonatermelés mellett 20 acre.» — A hittudor 
az agrárius átalakulásnak ellensége ugyan, de azért a közös gazdálkodástól a 
bekerített gazdasághoz való átmenet technikai előnyeit nem tagadja s csakis 
azért van ellene, mert általa a szántóföld legelővé változik. Ila a földet azért 
kerítenék be, hogy azt műveljék, és minden ember, akinek a közös bir-
tokban része volt, ahelyett újra ecy darab földet kapna művelésre, akkor 
ebből nem kár, hanem haszon származna.» (19. 1.) A bekerített földön való 
jobb gazdálkodás dicsérete mellett a nemes ember osztálysorsosainak eljárását 
azáltal igyekszik igazolni, hogy ha valami egy embernek hasznára van, az az 
összeségnek is hasznos. Minden ember köteles birtokát oly jól használni, 
amint csak birja és mivel a birkatenyésztés a legjövedelmezőbb birtokliasz-
nálat, azért azt a lehetőségig elő kell mozdítani. Ámde a hittudor ezt a modern 
liberális gazdálkodás szellemétől duzzadozó igazságot nem akarja elismerni. 
Az egyesnek haszna csak akkor válik az összeségnek is hasznára, ha azáltal 
senki hátrányt nem szenved. Ez pedig nem az az eset. Az ország szenved, 
ha jó emberek helyett mindenütt cs-̂ k juhok lesznek. (V. ö. Ervvin Nasse, 
a «Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft» 1 863. XIX. 369.) 

1 V. ö. Schanz. Englische Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters. 
Leipzig. 1881. I. 465. 
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letárok közönségesen hiában kerestek tisztességes foglal-
kozást.1 A legváilalkozóbbak és legértelmesebbek iparhoz 
fogtak . . . » 

«VIII. Henriknek bölcs, de kevéssé következetes rende-
leteinek az iparra nézve kevesebb eredményük volt, mint a 
külkereskedelem előmozdítására. Minthogy az ipar a kivitel 
emelkedése folytán mintegy nagyiparrá fejlődött, a kis ipar 
úgyszólván fölemésztetett, megsemmisült. Míg tehát a fog-
lalkozás nélkül való földmívelő népnek csak egy része nyert 
az ipar terén ellátást, addig a kóborlók száma a kisipar kö-
réből újólag aggodalmasan szaporodott. Emellett a szenvedő 
emberiség nagyon zokon vette a zárdák eltörlését, melyek 
gyakran megóvták a szegényeket az éhenhalástól.» 

«A szükség VIII. Henriknek visszás pénzügyi vállalatai 
következtében nőttön-nött, különösen a túlságosan lábrakapott 
pénzhamisítás által, mely bún ezt a királyt terheli. A XVI. 
század közepe táján az elégedetlenség különösen a falusi nép 
között fenyegető jelleget öltött.2 Az akkori röpiratok telve 
vannak vele, a leghirnevesebb prédikátorok azzal foglalkoz-
nak; sőt a király és az udvar előtt tartott beszédekben is 
szemére hányták a nemességnek, hogy az angol yeomanry-
böl vagyontalan rabszolgákat csinál, hogy a szegényeket, 
mint a férgeket hajlékaikból kiűzi. Attól tartottak, hogy 
az ország elnéptelenedvén, ellenségeinek martalékául esik. 
Lord Somerset a nép szüksége iránt részvéttel viseltetett s 
a bajon tényleg segíteni akart, «amennyiben a mezösítés 
megszüntetésére egy bizottságot alakított.» A köznép e bi-
zottságot diadallal üdvözölte. Eközben a falusi nemesség ha-

1 E kóborlók közül, akiket a szükség lopásra kényszeritett, VIII. 
Henrik alatt 72,000 nagyobb és kisebb tolvajt végeztek ki. (Harrison, 
Description of England I. 186.) A kóborlókat Erzsébet korában sorra föl-
akasztották •, s eközben nem mult el év, melyben 300—400 nem az akasztó-
fán végezte volna életét. (Strype's Annales vol. II.) Ugyanazon Strype szerint 
.Somersetshireben egyetlen évben 40 személyt kivégeztek, 35 megbélyegeztek, 
37 kikorbácsoltak és 183 gonosztevőt szabadon bocsátottak. Mindazáltal ebben 
«a nagy számban alig van összesen ötödrésze az elkövetett bűnöknek, köszönet 
érette a békebírák hanyagságának s a nép ostoba részvétének.» Azután hozzáteszi: 
«Angliának többi grófságai nem voltak jobb helyzetben, mint Somersetshire, 
sőt némelyek még rosszabban voltak.» Erzsébetnek későbbi uralkodása alatt 
minden grófságban 300—400 kóborló volt, akik rablásból és lopásból éltek, 
s többnyire 60 főből álló bandákban léptek föl és még az elüljáróság előtt 
is tekintélyt tudtak maguknak szerezni. (Sir F. M. Eden, State of the Poor, 
I. 112.) 

2 E. Nasse. Uber mittelalterliche Feldgemeinschaft und die Einhegungen 
des sechzehnten Jahrhunderts in England. Bonn. 1869. S. 57. 
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talma oly nagy volt s a bizottsági tagok között oly sok 
barátja támadt, hogy az egész ügyből semmi sem lett. Azok a 
törvényjavaslatok, melyeket az elpusztított parasztházaknak 
újra fölépítése s a birkatenyésztés korlátozása ügyében be-
adtak, az uralkodó néposztályból alakult parlamentnek rossz-
akaratán hajótörést szenvedtek. Ehelyett ugyanakkor a kor-
mány és a parlament az egyházi reform terén igyekezett 
előhaladni s mind szigorúbb törvényeket hoztak a katholikus 
tan és a katholikus istentisztelet ellen. Az uralkodó főnemes-
ség többnyire a reform pártján állott, amely reform azt az 
egykori egyházjavakban bőven részesíté s a főpapságnak vele 
vetélkedő hatalmát megtöré! Az alkalmazkodó alsóház nem 
mert ellenkezni, jóllehet a népességnek kétharmadrésze a 
katholikus valláshoz még hü maradt.»1 

E R Z S É B E T alatt Angliában a kereskedelem és az ipar 
szép lendületnek indult. A középosztály vagyonosodott. «Az 
alsóbb osztály helyzete természetesen folyton kedvezőtlen 
volt. A kormány azt az uralkodó osztály javára mindenképen 
háttérbe szorította. A munkásokat szigorú bértarifák által a 
munkaadóknak szolgáltatták ki. A munkások alkalomadtán 
lázongtak ugyan; azonban minden maradandó eredmény 
nélkül, mert a kormány és a parlament egyetértőleg igye-
keztek a szegényeket elnyomni és kizsákmányolni. A mezei 
munkások helyzete rosszabb volt mint bármikor. Míg a 
munkás VIII. Henrik uralkodásának kezdetén is 20 nap alatt 
egy quarter búzát keresett, helyzete most oly gyorsan és 
alaposan megromlott, hogy később ennyit csakis 48 nap alatt 
kereshetett.2 A városi alsóbbrendű népség és a falusi lakos-
ság észrevehetőleg fogyott s a tőkehatalmaknak, valamint a 
városi, kereskedői és tengerész középosztálynak javára mind-
inkább sülyedett.»3 

Az «Edinburg Review» szintén bevallja, hogy Erzsébet 
kormánya alatt a munkás osztálynak, de különösen a parasz-
toknak a helyzetök roppantul rosszabbodott. «A királynénak 
arany korszaka az angol parasztoknak épen nem volt arany 
korszaka.» «A vidám Angolország Erzsébet korszakában 
a munkás néposztály nagy tömegére nézve inkább borzasztó 
ország volt.» A földbirtokosok telepítvényeseiket részint el-
űzték, részint a régi telepítvényes viszonyt, melynélfogva a 
paraszt a neki átengedett birtoknak mintegy társtulajdonosa 
Volt, megváltoztatták, mert a földbirtokos szolgálataiért a 

1 Philippson, Geschichte Westeuropa's im Zeitalter von Philipp II., Eli-
sabeth und Heinrich IV. Berlin 1882. S. 4 5 — 5 1 . 

2 V. ö. G. Schanz, Englische Handelspolitik I. 667, 
a Philippson, Westeuropa S, 228. 
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föld jövedelmének egy részét neki hagyta, pénzbérletben és 
oly bérösszeget kívántak tőle, mely a föld jövedelmét egészen 
fölemésztette. (Az ilyen magas bért az angolok rack-rent-
nak nevezik.) Emiatt aztán Angliában a tulajdonképen való 
paraszt osztály, a yeomanry, lassan-lassan tönkre ment.»1 

«Angliában», mondja S C H U L Z E H . , «nincs valódi paraszt 
osztály, az angol agrár alkotmánynak valódi jellege a nagy-
birtok. Az önálló paraszt osztálynak teljes föloszlatása az 
újabb történelem eredménye . . . A törvények s a népnek 
a kézműre és iparra való irányzása, különösen pedig a gaz-
dagságnak összpontosító ereje mind közreműködtek abban, 
hogy Anglia önálló paraszt osztályát, az egészséges társadalmi 
élet fontos oszlopát elvesztette.»2 

A munkás osztálynak helyzete Angliában a reformatió 
óta egész a mi századunkig mindinkább rosszabbult. A régi 
katholikus ünnepeknek3 megszüntetése és a munkások mun-
kaidejének mértéktelen meghosszabbítása által a munkás 
ereje kimerült, testi és lelki állapota hanyatlott. Az egyház-
javaknak, a községi és céh-birtokoknak4 elrablása által a 
munkás anyagilag súlyos kárt szenvedett, nevezetesen a céh-
birtokoknak elkobzása által szükségében, betegségében vagy 
öregségében elvesztette minden támaszát. Miután a munkást 
így mindenéből kifosztották, a bérszabályozás, az illetőség és 
egyesülés törvényei által arról is gondoskodtak, hogy többé 
ne is szerezhessen többet, mint amennyi életének föntartá-
sára okvetetlenül szükséges. Ámbár a munka folytonosan 
intensivebb s hasznosabb lett, a munkás mégis mindig 
kevesebbet keresett. Eltekintve az időszaki, elkerülhetet-
len munkabér-ingadozásoktól, a rendes bér folyton csök-
kent. Habár a pénznek névértéke emelkedett is, a tényleges 
érték csökkenése folytán, a munkás megérdemlett munka-
béreért keveset vehetett. Amily mértékben a munkásnak 

1 Edinburg Review, January 1842 No. 150. Vol. 74. p. 470. 471. 
2 H. Schulze, Nationaloekonomische Bilder aus Englands Volksleben. 

Jena 1853. S. 88. 
3 V. ö. Brentano, Arbeitergilden 1871. I. 81. und Marx, Kapítal. 1872. 

I. 276. Note 124. 
4 A vallás tisztaságáért való szent lelkesedésnek ürügye alatt be-

következett a céhek összes birtokának elkobzása a király magánpénztárának 
javára, VIII. Henriknek 37. t.-c. VI. Edvardnak 1. t.-c. és 4-ik fejezete alapján. 
Az adományok, melyekből ez a vagyon állott, a katholikus korban az alapí-
tók lelkeért tartandó imádságokért való lizetésekkel voltak terhelve. Lon-
donban a céhek kénytelenek voltak a saját vagyonukat 18,700 fontért vissza-
váltani. Ettől az időtől fogva, a kormánynak rendes bevételei közé tartozott 
a céhek zsarolása (Brentano I, 86.) 
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jövedelme csökkent, ép oly mértékben hanyatlott az egész 
életföntartása, fizikai, erkölcsi és értelmi állapota is. 

E N G E L S FRIGYES teljes joggal mondhatá, hogy a szabad 
munkások helyzete 1845. óta sokkal elszomorítóbb, mint a 
szász jobbágyoknak sorsa (1145-töl) a n o r m a n n bárók uralma 
alatt volt. «A jobbágynak léte biztosítva van a hűbéri tár-
sadalmi rend által, melyben mindenkinek megvan a sajat 
állása; a szabad munkásnak nincs semmi biztosítéka, mert 
annak csak akkor van a társadalomban helye, ha a polgár-
ság használja — máskép pedig semmibe sem veszik, mintha 
nem is volna . . . A humánus ioryknak igazuk volt, midőn 
a gyármunkásoknak: white slaves, a fehér rabszolgák nevet 
adták. Mindketten rabszolgák, csakhogy az egyiknek szol-
gasága nyilt, őszinte és becsületes, míg a másiké kétszínű, 
ravasz és mindenki előtt titkolt, eltakart és elpalástolt job-
bágyság, mely a réginél sokkal rosszabb.1 

R O G E R S JÁNOS E . T H O R O L D , az oxfordi egyetemen a 
politikai gazdaságtan tanára és parlamenti tag minden pro-
testáns és liberális előitélete dacára is kénytelen bevallani, 
hogy «az angol munkásoknak arany korszakuk a városokban 
és a falvakon a tizenötödik század volt, még a tizennegyedik 
században is bőségben élhettek és vagyont szerezhettek» 2 

de a tizenhatodik századnak második felétől kezdve egész a 
tizenkilencediknek második harmadáig helyzetük folytonosan 
rosszabbra fordult. Rogers az angol munka történelmében a 
többek között így szól: «1563-tól egész 1824-ig a törvény 
és az annak végrehajtásában érdekelt felek között össze-
esküvés volt arra nézve, hogy az angol munkást bérében 
megrövidítsék, a talajhoz kössék, minden reményétől meg-
foszszák és gyógyíthatatlan szegénységbe sodorják. Az angol 
munkásosztálynak helyzete folytonosan rosszabbodott, nem 
ugyan a saját bűne miatt, hanem a törvényhozás rendsza-
bályai, a kormánynak és a parlamenteknek megfontolt rossz 
akarata által. Maga a munkás nép is helyzetének szomorú 
változását összeköté a nagy eseménynyel, (a reformatióval 
és a zárdáknak eltörlésével), mely szemei előtt zajlott le, s 
melyből idők folytán helyzetének hanyatlása keletkezett. — 
A munkásosztály helyzete rosszabbulásának legelső oka HEN-
RIK-nek pénzérték leszállítása volt. Az országos rablók, nem-
sokára rá EDVARD uralkodása alatt céhvagyonától fosztották 
meg. Azután kiszolgáltatták a munkaadók egy újabb fajának, 

1 Engels, Die I.age der arbeitenden Klassen in England. (2) 1848. S. 
225. 226. 

2 Rogers A. history of Agriculture and l'rices in England. Oxford 1866, 
I. 690, 
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a juh tenyésztőknek, akik a szerzetesek helyébe léptek. Alá-
vetették a békebíróságok szabályzásának: ami oly gyakorlat 
volt, melyet leginkább a XVII. század első felében zsákmá-
nyoltak ki. A földmívest továbbá megrövidíték a mezösítés 
az ősrégi faizás és a legelöjognak eltörlése által. A szegény-
törvényt úgy alkalmazták, hogy a bér csupán az életföntar-
tásra szoríttatott. A XVIII. század fölvilágosodott sociál-
politikusainak pedig még csak eszökbe sem jutott, hogy 
a munkásnak jogai is volnának és hogy vele igazságtalanul 
bántak.» 

«A XVI. századnak utolsó 20 éve alatt és a XVII. első 
felében az angol népnek az a része, amelynek munkabéréből 
kellett élnie, folyton alább és alább szállt, s majdnem oly 
helyzetbe jutott, amely annak a gazdag jólétnek, melyet a 
kereskedelem és az ipar teremtettek és amelyet az élénk 
kézműipar gyarapított, ellentéte volt, szóval: a boldogan 
virágzó s előhaladó Angliának koldus szolgájává lett. A 
történelem, melynek lapjait Cromwell, Hampden, Milton, 
Marston, Moor, Naseby stb. nagy nevei ékesítik, az igazi 
népnek életéről mitsem szól. De aki tudomást vett a mun-
kásoknak csekély keresetéről és munkabéröknek a szükséges 
élelmiszerek árához való arányáról, az fogalmat szerezhet 
magának a munkások sanyarú, szegényes életökröl, csekély 
jövedelmökről, s reménytelen helyzetökröl. Az 1641—1650-ig 
terjedő tíz év alatt a munkás alig keresett többet an-
nak negyedrészénél, amennnyit nagyatyja és ősatyja ke-
restek.» 

«A restauratió alatt az úgynevezett országos érdek lön 
uralkodóvá s az az elv szilárdult meg, hogy a koronának 

"és a parlamentnek befolyásaikat a földbirtok és a kereske-
delemnek javára kellene fordítaniok. Azért hozták 1662-ben 
a telepedési törvényt. Ez aztán a munkásosztálynak elnyo-
matását és szolgaságát végleg betetőzé. — A forradalom, 
mely az absolutismust eltörlé, a parlament tekintélyét meg-
alapítá és az államegyházhoz nem tartozóknak vallásszabad-
ságot engedett, a munkásnak semmi féle szabadságot nem 
hozott; sőt annak rabszolgaságát megerösíté. A kisebbségnek 
szabadságát a többségnek szolgasága árán váltották meg. A 
munkások megszűntek a politikában számító tényezők lenni s 
több, mint száz éven át egyszerűen mellőztetnek. Az adó min-
den tekintetben és kérlelhetetlen szigorral nehezedett rájok. A 
gabonavámtörvények a munkásosztályt csaknem az éhhalál-
nak tették ki. És hogy az egész mű méltó koronát nyerjen, 
mindama munkásokat, akik helyzetük javítására egyesültek, 
hogy megkíséreljék munkájokat közös megállapodás utján 
eladni, felségsértésről és összeesküvésről vádolták, míg a két-
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ségbeesést, amelyre a szegénység és a nyomor vezetnek s 
a vétséget, melyet okoznak, olyan törvénynyel előzték meg, 
amely sokkal vérengzőbb és baromiabb volt, mint bárme-
lyik, amelyet polgárosult nemzet valaha kigondolni s szelle-
mes és kedélyes nemzet eltűrni képes lett volna.»» 

«A földművelő a XVII. századnak vége felé csak nyol-
cadrészét kereshette meg annak, amit 1540 előtt keresett. 
Meg vagyok győződve, hogy az angol munkásnak sorsa 
a történelemnek egy korszakában sem volt rosszabb, mint 
az 1782—1821-ig terjedő 40 év alatt, midőn a gyárosok és 
a kereskedők gyorsan meggazdagodtak s midőn a szántó-
föld jövedelme megkétszereződött.» 

«A gyármunkások bérét, ép úgy, mint az iparosokét és a 
földművelőkét a békebírák szabták meg. A nőket és a gyer-
mekeket széltiben alkalmazták a gyárakban s a gyártulaj-
donosok nagy hasznot húztak és roppant vagyont szereztek 
a munkások nyomorából, akik éheztek és elvesztek, míg a 
gyár- és földbirtokosok milliókat halmoztak össze azoknak 
fáradsága árán, akiknek bérét ők határozták meg ónkényü-
leg és erejüket egész a kimerülésig fölhasználták. Az ujabb 
fölfedezéseknek, termelésmódszereknek és gépeknek egész 
előnyét a tökepénzes munkaadók élvezték. A munkást pedig 
folyton szegényebben és silányabban tartották. 

«A munkások elnyomatásának politikája oly eredményre 
vezetett, amely az alsóbb osztályok nagyrészének lételét és 
a nemzetnek egész jövőjét fenyegetni látszott. Ez a veszély 
aztán végre mégis azt eszközölte, hogy a gyári törvé-
nyeket megszüntették, az egyesülés szabadságát biztosították 
és a gabonavámot eltörölték. 

«A munkaadók folytonosan azt hangoztatták, hogy az 
ország nagy ipara teljesen tönkre fog menni, ha a munká-
sokat jobban fizetik s azokkal jobban bánnak. A munkaadók 
egész a mai napig ellenzik a munkásoknak a szabad egye-
sülést, a gyermekek és a nők munkájának korlátozását, a 
munkaórák számának leszállítását, az életnek és a test egyes 
részeinek balesetek ellen való biztosítását illető minden kö-
vetelését; és most a szerződések szabadságára hivatkoznak, jól-
lehet azt évszázadokon át tagadták. Azt hitték, hogy a gyári 
törvények teljesen tönkre teszik az angol ipart s ezek 
a munkát még jövedelmezőbbé, észszerűbbé, józanabbá és 
állandóbbá tették, anélkül, hogy a hasznot megrövidítették 
volna . . . Csak az a sajnálandó, hogy a parlamentnek nem 
volt elég bátorsága arra, hogy tevékenységét tovább fej-
leszsze.» 

Az angol munkásnak valódi bére a XV. században három-
szornál is nagyobb volt, mint a jelenlegi, viszonylagos helyzete 

3° 
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a Plantagenetek uralma alatt sokkal kedvezőbb, mint a han-
noveri ház alatt. 

«Az angol munkásnak csak nagyon homályos sejtelme 
lehet a történtekről, melyek helyzetét oly kietlenné, oly szo-
morúan nyomorúságossá változtatták. Azonban van és mindig 
is volt, bár homályosan és határozatlanul, de mélyen gyö-
kerezve él az a hagyomány, hogy volt idő («Before the 
friars went hence», «mielőtt a barátok elmentek», mondja a 
régi népdal), midőn sorsa boldogabb, helyzete gazdagabb, 
kilátásai pedig sokkal vigasztalóbbak voltak, mint az ujabb 
időben.» 1 

Még a liberális Sybel Henrik is kénytelen bevallani, 
hogy: «kevés könyv van, mely oly méltó volna az átolva-
sásra, mint Marx könyve, mindenkire nézve, akinek a köz-
jólét s a szerencsétlenek jajkiáltásai iránt érzéke van . . . 
Ha a socialis nyomor és inség annyira növekedik, hogy az 
a lakosság nagy részének, többségének lételét megsemmisí-
téssel fenyegeti, akkor az állam a beavatkozás elöl nem 
menekülhet. — És Marx ezt a körülményt Angliára nézve 
megcáfolhatatlanul bebizonyítja. Igaz, hogy az ottani mun-
kásviszonyoknak fényoldalát nem irja le olyan buzgalommal, 
mint az árnyoldalait; de nem kevésbé igaz az is, hogy 
Marx ez utóbbiakat nagyszerűen s azoknak kegyetlenségeit 
eléggé bőven ecsetelte. A könyvnek több, mint kétharmad-
része nem egyéb, mint a parlamenti tárgyalások és jegyzö-
könyvek, angol gyárfölügyelök és egészségügyi hatóságok 
hivatalos jelentéseiből vett kivonatok, szakértők véleményei 
Nagy-Britannia minden részéből. A benne festett képek bor-
zasztók: tíz éven aluli gyermekek, akik száz meg ezer 
számra naponkint 15 órán át állva szolgálnak a gépek mel-
lett; férfiak és nők vegyesen, majdnem meztelenül a kőszén-
bányáknak sötét folyosóin dolgoznak; nagy embertömegek 
különféle gyárakban, zárt, mérges, forró gázt tartalmazó le-
vegőben összezsúfolva; munkáslakások, melyekben egy szo-
bában tiz, tizenkét, sőt tizennégy személy kor- és nem-
különbség nélkül együtt lakik és hál, az élelmiszereknek 
statisztikája, melyből kitűnik, hogy a gyármunkás átlag egy 
harmaddal, a falusi napszámos pedig felével rosszabb táp-
lálkozásban részesül, mint a közkatona; gyógytani kimuta-
tások, melyek az úgynevezett gyárbetegségeknek állandó 
növekedését, a londoni gyármunkásnök között a sorvadás 
terjedését, a szegényebb népességnek lassú testi hanyatlását 
minden kétséget kizáróan kiemelik.» 

i J. E. T. Rogers, Síx Centuries of Work and Wages. The Ilistory of 

English Labour. London 1884. I. 63. II. 398., 427., 428., 431—434. , 437., 

438., 488—490., 506., 539., 540., 545—547-
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«A gépipar épen száz éves s azóta százezrek mentek 
működése körében testileg és lelkileg, szellemileg és er-
kölcsileg tönkre, s százezrek nyomorognak napról-napra nyo-
morult lakásokban, dögleletes légkörben, állandó éhséggel 
küzködve.»1 

Némely kirívó visszaélések és bajok ellen ugyan az 
1831—1878-iki gyári törvényhozás sorompóba lépett, de azért 
lényeges változtatás nem történt. «A munkásviszonyok», mondja 
N E E L M E Y E R , még mindig eléggé szomorúak, sőt némely tekin-
tetben veszélyesek is a brit anyaországra nézve, amely hasonion 
Európa némely más államaihoz, a társadalmi kérdések sür-
gős megoldása előtt áll. Ez kitűnik Chamberlain, egykori 
kereskedelmi miniszternek a «Fortnightly Review»-ben meg-
jelent hosszú cikkéből is, melyet Giffennek a londoni sta-
tisztikai társulat előtt fölolvasott, fejtegetései nem képesek 
meggyengíteni. Ezeknek a szomorú viszonyoknak azonban 
legkevésbé sem a munkások, hanem a mérvadó körök az 
okai, mert ahelyett, hogy a nagyiparnak fejlődése és föl-
virágzása alkalmából igazságos bér, jó iskolák alapítása s 
más eszközök által aránylag jómódú, erkölcsileg és fizikailag 
egészséges, értelmes munkásosztályt igyekeztek volna ké-
pezni, a legkirívóbb önzéstől indíttatva, életbeléptették a nők 
és gyermekek munkáját, a férfiakat a gyárakból kiszoríták. 
kenyeröktöl megfosztották s ezáltal a munkásosztálynak 
legszélesebb körében nemcsak a családi életet, mint minden 
egészséges fejlődésnek alapját, semmisítették meg, hanem a 
nagy munkástömeget lehetőleg el is vadították. Csak a 
minden angolt jellemző conservativ gondolkozásmódnak, 
valamint az ország szabad alkotmányának, mely bizonyos 
tekintetben a munkásosztályban rég idő óta uralkodó nagy-
mérvű elégedetlenségnek és durvaságnak szellöztetőjét ké-
pezi, köszönhető, hogy Angliában véres munkás lázadás 
nem támadt és a fönnálló viszonyokat erőszakosan föl 
nem forgatták! — Most természetesen, midőn a socialis 
kérdés mind komolyabban és fenyegetőbben kopog az ajtón 
s a birtokos osztályt stoikus nyugalmából minden nyomor-
rai szemben fölrázza, roppant nehéz lenne a viszonyokat 
rendezni. Azt, amit eddig, míg Nagybritanniának ipara 
uralta a világnak összes piacait s árúiért roppant árakat ka-
pott, könnyen, minden veszteség nélkül elérhettek volna, 
mai napság, midőn az egész brit kézműipart nehéz válság 
fenyegeti, melyre többé talán sohasem fog az előbbi évek 
virágzása következni, minthogy az európai szárazföldnek, az 
Egyesült-Államoknak és a brit gyarmatoknak ipara állan-
dóan nagyobb hatalomra vergődik s az angol iparnak a 

» H. v. Sybel, Vortrage und AufsaUe, Berlin 1874. S. IOQ—103. 
30* 
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világpiacokon oly félelmes versenytársa Ion, hogy az most 
már csak nagyon csekély haszonnal dolgozhatik — most már 
csak nagy áldozatok árán lehetne elérni, vagy talán még így 
sem, sőt a gyárosoknak legjobb akaratuk mellett sem, kikkel 
pedig most már a «Trade Unions» által szilárdan szervezett 
és hatalmas strike-okat rendező munkástömeg áll szemben, 
hogy az ujabb időben nagyon is gyors munkabércsökkenést 
megakadályozza ! Ezenfölül a brit kézműiparra a legközelebbi 
időben az a szomorú kilátás is várhat, hogy a roppant 
munkástömeget, melyet néhány évtizeddel azelőtt számtalan 
s óriási munkatelepein használhatott, többé már még idö-
szakonkint sem alkalmazhatja, úgy, hogy az anyaországban 
egész sereg kenyértelen, részben elvadult munkástömeg gyii-
lemlik össze.» 

«Ha mindezeket, valamint a brit anyaországnak jelenlegi 
nehéz politikai helyzetét, a még rendes viszonyok között is 
alig rendezhető irkérdéssel együtt figyelembe veszszük, akkor 
be kell ismernünk, dacára, hogy másrészről az angol népnek 
rendkívüli ereje és egészséges, józan gondolkozásmódja iránt, 
mely a vén Angliát már számos nehéz válságon keresztül 
segítette, elismeréssel vagyunk — hogy a vén Britannia 
nem a jövő kornak állama, hogy fénypontját már túlhaladta és 
most már rövidebb vagy hosszabb idő múlva bekövetkez-
hető elpusztulásának lejtőjén lefelé halad.»1 

Befejezésül meg kell még legalább röviden említenünk 
a brit népnek telepítő munkásságát. Az angolok a telepíté-
sek körül szerzett érdemeikkel dicsekszenek s őket épen 
ezért mások is különösen s gyakran lelkesülten csodálják és 
dicsérik. De ha az ember a dolgot mélyebben vizsgálja s a 
külső fény által nem engedi magát elvakíttatni, akkor ez a 
dicsőítés is egészen jogtalannak bizonyul. A telepítvények 
igazságos és hü történelme Angliára nézve inkább a leg-
borzasztóbb vád és legfeketébb szégyenfolt lenne.2 

A liberális dr. Z Ö L L E R H U G Ó így nyilatkozik: «Bár-
mennyire becsüljük is az angoloknak gyakorlati telepítő te-
hetségét, mégis az egész angol műveltség bizonyos egyolda-
lúságot árul el s még a fölületességnél is több lenne, ha a 
franciákat, mint telepítőket bármi tekintetben az angoloknak 
utána tennők. Aki, mint a jelen sorok irója, hosszú időn át 

1 Neelmeyer-VukasSowitsch, Grossbritannien und Irlalid. 1886. 369., 

371-, 913-
2 V. ö. Marx, Kapital. 2. Auíl. I. 783. Schneider, Die Naturvölker. 

1885, I. 28—38. II. 118., 122., 123.. 1 3 4 - 1 4 0 . , 317. 
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tartózkodott a francia gyarmatokon s kevés kivétellel az 
összes angol gyarmatokat saját tapasztalásából ismeri, az 
megengedheti magának, hogy azokról nyilatkozzék. A gyar-
matosítás lényegileg kereskedelmi ügy s az angol gyarma-
tok kereskedelmi, a franciák pedig katonai irányú közigaz-
gatás alatt állanak: innen van aztán az a feltűnő jelenség, 
hogy majdnem minden hirlaptudósítás, mely a közönséges 
uton, vagyis a kereskedőknek és gáncsoskodó hírlapíróknak 
elbeszéléseik nyomán jut a nyilvánosságra, a francia kor-
mányzásról kedvezőtlenül, míg az angolról kedvezően nyilat-
kozik. S ez, átalán véve a dolgot, meg is felel a valóság-
nak. A hiba abban van, hogy mindig csak a közigazgatásról 
beszélnek és — tisztelet az angol jellem kitűnő vonásai-
nak — a franciának magasztos polgári erényeit, u. m.: szor-
galmait, takarékosságát, a talaj szorgalmas müvelésére való 
hajlamát, a mérnöki tudományokra való veleszületett hajlan-
dóságát s ama még szebb tehetségét, melylyel életét a leg-
kedvezőtlenebb viszonyok között is kellemessé tudja tenni, 
s mondhatjuk, hogy művészien tudja berendezni — figyel-
men kívül hagyják. Az angol gyarmatokon a politikai és 
a kereskedelmi, a franciákon pedig a társadalmi, polgári és 
művészi élet van jobban kifejlődve; az angolok jobb keres-
kedők s jobb diplomaták is —- körülbelül olyanok, mint 
egy alattomos protestáns jezsuita (?) — de a franciák min-
den esetre jobb földművelők. Bármit mondjanak is az algiri 
állítólagos rossz gazdálkodásról, mégis — hogy az életnek 
nagyobb kellemeiröl hallgassunk — tagadhatatlan tény az, 
hogy az országnak nagy része oly jól van művelve, akár a 
Loire és Garonne folyók partjai, sőt jobban, mint bármely 
angol gyarmatnak akármely része. Hiszen Canada is csak a 
francia gyarmatosok utódainak köszönheti fölvirágozását. Ha 
mindezek dacára a természettől oly gazdagon megáldott 
szántóvető gyarmat, aminő Algir, még sem' fejlődött gyor-
sabban, mint ahogy tényleg fejlődött, 'ennek oka a francia 
népnek csekély mérvű szaporodása, a csekély bevándorlás, 
amely a dolog természeténél fogva nem a legjobb eleme-
ket viszi a gyarmatokra. A franciák arra sohasem lettek 
volna képesek, hogy Ausztráliának talaját a juhtenyésztésre 
és gyapjútermelésre oly alaposan kihasználják, mint az 
angolok és ép oly kevéssé lett volna Singapore vagy 
Aden írancia hatalom alatt a kereskedelemnek oly hamar 
központjává. De másrészről az angolok a növénytermelést a 
franciáktól tanulták és ha a búza- és bortermelést nem né-
met parasztok veszik a kezökbe. akkor a mai Ausztráliá-
ban Algírhoz viszonyítva, a földmüvelésnek nyoma sem 
volna. 
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«A francia fönhatóság alatt nézetem szerint a gyarmat-
országoknak bensziilött lakói is jobban állanak, mint az 
angol fönhatóság alatt. A francia telepítés történelmének 
komoly tanulmányozása közben nem találtam arra példát, 
hogy a franciák valamely tartománynak bensziilött lakóit oly 
rendszeresen és vadállati módon irtották volna ki, mint 
Ausztráliáét az angolok. A franciák közt gyakran előfordul-
nak katonai kihágások s a benszülöttekkel és nem francia 
európaiakkal szemben mereven lépnek föl, de másrészt a 
francia gyarmatosító politika nem ismeri azt a rendszeres, a 
politikai szabadságnak köpenyébe burkolódzó hivatalos fosz-
togatást, mely által a fejedelmileg fizetett sok ezer angol 
javára angol Indiának benszülött lakóit mindinkább elsze-
gényítik.» 1 

A conservativ-protestáns «REICHSBOTE.» így ir : «Indiá-
ban az angol gyarmatosítás folytonosan a fosztogatás rend-
szerét követte. Itt csak pénzügyi célt ismernek s ennek minden 
közművelődési és humánus célt föláldoznak. Csak futópillantást 
kell vetnünk a benszülött indiánok sajtójára s látni fogjuk, 
hogy a földkerekségen leggazdagabb országnak őslakói minő 
zsarnoki elnyomatás alatt senyvednek.» 2 

1 Dr. Zöller H., a «Kölnische Zeitung»-ban, 1883. jul. 13. I. lap. — 
Philippson M. (Heinrich IV. und Philipp III. Berlin, 1873. II. 381.) mondja: 
«A kanadai első francia telepítvényesektől nem vonhatjuk meg rokonszenvün-
ket ; azok a friss, ügyes és törekvő népnek kitűnő képviselői voltak. A spa-
nyoloktól abban különböztek, hogy nem fogadtak be kalandorokat, hanem 
csupán ügyes és tisztességes embereket ; a spanyolok és az angoloktól pedig 
abban, hogy a benszülöttek iránt emberségesek voltak, azokat nem megsem-
misíteni, hanem elfranciásítani törekedtek. Minden megtért benszülöttel mint 
franciával bántak, azok a francia polgárnak minden jogát élvezték !» (V. ö. 
Charlevoix, Hist. et Description générale de la Nouvelle France. Paris, 1744. 
Livre III. p. 166. Dussieux, Le Canada sous la Domination française. Paris, 
1762. p. 24.) — Különben a spanyolokról Roscher W. jogosan mondá : 
«Míg a többi európai nemzetnek gyarmatosai, midőn durva benszülöttekkel 
találkoztak, rendesen ezeknek kiirtását eszközölték; a spanyolok azokat nem-
csak föntartották és aránylagosan polgárosították, hanem velők fajilag 
is egyesültek. Amerikában a spanyolok is kegyetlenkedtek, mint a durva 
katonák mindenütt kegyetlenkednek, de csak addig, míg a conquistadores 
az államhatalomnak, mely a foglalást oly kevéssé mozdította elő, majdnem 
függetlenül ellene szegültek . . . Egyátalán az indiánokkal való bánásmódjuk 
oly szelíd volt, amint csak azt azoknak kiskorúságuk s a spanyol uralom bizton-
ságára való tekintet megengedé. A koronát az indus politikában leginkább 
az egyház támogatta. (Colonien, Colonialpolitik und Auswanderung. 1856. S. 
151., 152.) V. ö. «Protestantismus und Socialismus. 2. Aufl. S VI. 

2 «Der Reichsbote.» Berlin, II . Márz 1885. 
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Sir Henry Laivrence, aki az 1857-iki lázadás alatt Indiá-
ban mint Angol tábornok elesett, így nyilatkozik: az indiai 
népek sokkal boldogabbak lettek volna a belföldi, mint az 
angol kormányzás alatt.1 

Thomson, egyike a legügyesebb angol Afrika-utazóknak, 
az 1886-ban Londonban tartott előadása alkalmával így 
szólt: «Sajnálatomra és szégyenkezve be kell vallanom, hogy 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy az európaiakkal való 
érintkezés a benszülöttekre nézve rossz eredménynyel járt. 
A közlekedést azzal nyitottuk meg, hogy a feketéket árúnak 
tekintettük s tízezer számra hurcoltuk őket az Óceánon át 
a rabszolgaság nyomorába. Elősegítettük a rabszolgakeres-
kedés megszüntetését és buzgón hálát adunk Istennek, hogy 
nem vagyunk olyanok, mint őseink voltak. Kereskedők és 
hittérítők bizalmasan egyesülve igyekeznek a mult által 
ejtett sebeket gyógyítani és az európai kényelemnek és a 
bibliának áldása által a négert az európai polgárosodás szín-
vonalára emelni. Diadallal mutatnak a virágzó telepekre és 
a Lagos és Sierra Leone telt templomaira s midőn Angliát 
elhagytam, én is meg voltam arról győződve, hogy itt csak-
ugyan történt valami, amire mi, mint angolok és keresztények 
büszkék lehetnénk. De nemsokára kiábrándultam. A városok-
ban a nép hozzá volt szokva, hogy a fehérekkel egyenlő 
szemtelen és elbizakodott bánásmódban részesüljön; nagyon 
hamar elsajátítottak minden európai bünt, de egyetlen 
európai erényt sem. A kereskedésnek áldása, mint arról 
nemsokára meggyőződtem, a pálinka által való teljes el-
erkölcstelenedés. — Csakhogy néhány kereskedő több pénzt 
szerezzen és otthon bőségben élhessen, a már is barbár 
négert méginkább elnyomják, megfosztják minden erkölcsi 
önérzetétől és teljesen megrontják testileg és lelkileg. Egy 
csomag hasznos tárgy utan ezer láda pálinka következik, 
míg végre Angliában az erkölcsi fölháborodás jajszava 
hallható lesz, mely ennek a gyalázatos kereskedésnek vé-
get vet. De hogy azután miképen fogják a féktelenné vált 
vad vágyat kielégíteni, vagy lecsendesíteni, azt fölfogni ké-
pes nem vagyok. — Az egész part menten egyetlen óhaj 
vonul végig: pálinkát, minél több pálinkát s azután do-
hányt, puskaport és fegyvert adjatok. Ezek az egyedüli 
szükségletek, melyek száz éven át a benszülötteket az 

1 W. H. Russel. My diary in India, in the year 1858—1859- London, 

1860. II. 313., 414. — Az utolsó három-négy évÜzedet illetőleg kedvezőbben 

ítél Hübner Sándor báró «Durch das Britische Reich» (Leipzig, 1886. II. 

1 7 9 — 1 8 1 ) című munkájában. 
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európaiakkal közelebbi érintkezésbe hozták; egy falunak 
legnagyobb büszkesége a pálinkás palackokból rakott pyra-
mis; ennyi pálinkát fogyasztottunk el.»1 

Találóan irja Wallace Alfréd Russel hires angol utazó 
és természetbúvár: Elerk'ólcstelenítjük és kiirtjuk a vadakat, 
de tényleg nem polgárosítjuk őket.»2 

1 V. ö. «Kölnische Volkszeitung» 28 December 1886. 2. Blatt. 
3 Wallace, The Malay Archipelago. London, 1869. I. 402. 



A francia nagy forradalom a XVIII. 
században. 

A protestantismus Franciaországban. 

I . F E R E N C N E K ( 1 5 1 5 — 1 5 4 7 ) é s I I . H E N R I K N E K ( 1 5 4 7 — 
1559) erélyes kormányzásuk alatt a protestánsok Francia-
országban nem voltak képesek jelentékenyebb zavarokat elő-
idézni. De I X . KÁROLY és I I . H E N R I K gyenge királyok alatt 
a főuraknak szakadása és a vallási viszály a hugonotta há-
borúkat ( 1 5 6 2 — 1 5 9 4 ) idézték elő, melyek a birodalmat elpusz-
títák s majdnem teljesen tönkre tevék.1 

C O R E R O 1569-ben így ir: 
»Az országot ama vallási szakadás folytán, melynek 

következtében minden két pártra szakadt, ismét a legna-
1 Voltaire, Siècle de Louis XIV. T. II. Ch. 36. (Oeuvres, Paris, 1823. 

XX. 380.) így ir : «Az I. Ferenc és II. Henrik alatt Franciaországban kitört 
nagy zavarokért épen nem okozzák a lutheránusokat és a kálvinistákat, ha-
nem attól fogva, hogy a kormány gyenge és pártos lett, a vallási panaszok 
is mind hevesebbek lőnek. A Condék és Colignik, akik kálvinisták lettek, 
mert a Guisek katholikusok voltak, vetélkedve pusztították az országot. A 
nemzetnek könnyelműsége és nyugtalan természete, az újítás után való heves 
vágyakozás és a lelkesedés a legműveltebb népet negyven év alatt a leg-
barbárabbá tevék. IV. Henrik, aki kálvinistának született s e felekezetet 
elfogultság nélkül szerette, győzelmei és erényei dacára nem uralkodhatott 
máskép, mint hogy elhagyta a kálvinismust: midőn katbolikussá lett, nem 
volt oly hálátlan, hogy megsemmisítette volna azt a pártot, amely a kirá-
lyoknak oly sokáig ellensége volt s melynek részben koronáját köszönhette ; 
de sőt ha akarta volna sem semmisíthette volna meg. A liugonották Francia-
országban a nemzetnek közel tizenketted részét képezték. Voltak közöttük 
hatalmas nagy urak ; egész falvak protestánsok valának. A királyokkal hada-
koztak : kénytelenek voltak nekik biztonsághelyeket kijelölni : III- Henrik 
magában a Dauphineben tizennégy ily helyet adott nekik . . . A kálvinismus 
szükségképen polgárháborúkat szült és megrázkódtatta az állam alapjait . . . 
S valóban, nincs ország, ahol Kálvin és Luther vallása mutatkozott volna, 
anélkül, hogy üldözéseket és háborúkat ne idézett volna elő. (U. o. 
414. 1.) 
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gyobb zavarban találtam. Féltek a hugonották, féltek a ka-
tholikusok, félt a király, félelemtől remegtek az alatt-
valók. 1 

I X . KÁROLY uralkodása alatt ( 1 5 6 0 — 1 5 7 4 ) nem keve-
sebb, mint öt vallásháború volt.2 

Buckle, protestáns történész így ir: «Sismondi a «Fran-
ciák történelme» című müvének 18—20. köteteiben Francia-
ország borzasztó állapotáról, IV. Henrik trónralépte előtt, 
fájdalmas érveket sorol elő. Több mint 300,000 házat pusz-
títottak el, a törvényeket megvetették. Gyilkosság és gyúj-
togatás, gonoszság és üldözés egymást érték szünetlenül és 
az országot a barbár állapotba való visszaeséssel fenye-
gették. 3 

«A nantesi rendelvényben (1598) ki volt mondva, hogy 
a protestánsok teljesen szabad vallásgyakorlatot élvezzenek 
s ezt a jogukat egészen XIV. Lajos uralkodásáig gyakorol-
ták is. Ehez még több más olyan kedvezmény is járult, aminőt 
a francia kormányon kívül egy sem adott volna eretnek 
alattvalóinak. De a protestáns papság vágyait még ez sem 
elégítette ki. Azzal nem elégedtek meg, hogy a saját vallá-
sukat szabadon gyakorolhatták, ha a másokét nem hábor-
gathatták. Első lépésük volt, hogy a francia kormánytól azt 
kérték, hogy a katholikus vallásnak szabad gyakorlatát, me-
lyet a francia nép nemzeti vallásnak tekintett, korlátozza. 
Evégre azonnal IV. Henrik halála után Saumurban nagy 
gyűlést tartottak, ahol egyenesen azt követelték, hogy olyan 
városban, helységben vagy várban, amelyben protestánsok 
laknak, a katholikusoknak ne legyen szabad körmenetet 
tartaniok. 4 Minthogy a kormány nem volt hajlandó ezt a 
hallatlan követelést teljesíteni, azért a türelmetlen lázongók 
maguk fogtak e kívánságuk végrehajtásához. Nemcsak hogy 
a katholikus körmenetet uton-utfélen megtámadták, hanem 
a papokat személyesen is bántalmazták, sőt igyekeztek azo-
kat abban is megakadályozni, hogy a betegeknek a szentsé-
geket el vihessék. Ha a katholikus pap temetett, a protes-
tánsok bizonyosan ott termettek, a temetést megzavarták, 
a szertartást nevetségessé tették s kiabálásaikkal igyekeztek 
a papnak hangját elnyomni, úgy, hogy a templomban az 

1 Relations des ambassadeurs vénétiens. II. 106. 

2 Flassan, Histoire de la diplomatie française. II. 69. 

3 Buckle, Geschichte der Civilisation. (6. Aufl.) I. 2. S. 10. 

4 «Les processions catholiques seraient interdites dans toutes les 
places, ville et châteaux occupés par ceux de la religion.» Capefigue, Riche-
lieu. I. 39. 
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istentiszteletet nem hallhatták.1 Söt evvel a tüntetéssel sem 
mindig elégedtek meg. Néhány város vigyázatlanságból egé-
szen a hatalmukba került, ahol aztán hatalmukat egészen 
szemtelenül gyakorolták. La Rochelleben, jelentőségére nézve 
a királyságnak második városában, a katholikusoknak még 
azt sem akarták megengedni, hogy templomot építhesse-
nek és abban istentiszteletet tarthassanak, oly istentisztele-
tet, mely Franciaországban századokon át az egyedüli isten-
tisztelet volt s még most is az ország lakosai túlnyomó 
többségének vallását képezé. Ez azonban csak egy része 
volt annak a rendszernek, mely által a protestáns papság 
alattvaló társainak jogait lábbal tiporhatni vélte. Az 1619-ben 
Loudunban tartott egyetemes gyülésükön azt a rendeletet 
adták ki, hogy egy protestáns városban se engedtessék meg 
jezsuitának vagy olyan papnak a prédikálás, akit a püspök 
nevezett ki. Egy másik gyűlésen minden protestánsnak meg-
tiltották, hogy" olyan keresztelésen, esketésen vagy temeté-
sen jelen lehessen, amelyen katholikus pap végzi a szertar-
tást. És mintha a kibékülésnek minden reményét el akarták 
volna szakítani, nemcsak a vegyes házasságokat ellenezték, 
hanem nyiltan kijelentették, hogy mindazokat a szülőket, / a 
kiknek gyermekeik katholikus családba házasodnak, az Ur 
vacsorájától eltiltják. Nem akarván szükségtelenül a sok pél-
dát összehalmozni, még csak egyet említek meg, amely 
megérdemli, hogy annak bizonyítására, hogy minő szellem-
ben hajtották ezeket a rendeleteket végre — megemlítsük. 
Midőn XIII. Lajos 1620-ban Paut meglátogatta, vele, mint 
eretnek fejedelemmel, nemcsak méltatlanul bántak, hanem 
azt is tapasztalta, hogy a protestánsok egyetlen templomot, 
egyetlen helyet sem hagytak számára szabadon, ahol mint 
Franciaország királya a saját birodalmában ájtatosságát, me-
voln a Z ÖrÖl< ü d v ö s s é § r e szükségesnek tartott, elvégezhette 

így bántak a francia protestánsok az első katholikus 
kormánynyal, amely nemcsak vallásuk szabad gyakorlását en-
gedte meg nekik, hanem némelyeket közülök bizalmi- és 
tisztelet-állásokra is emelt.2 Mindez abban a szellemben tör-

1 Erre kétségtelen bizonyítékaink vannak, mert a tényt nemcsak a ka-
tholikusok jegyezték föl 1623-ban, hanem még protestáns történészek is, mint 

pl. Benoist. (Benoist, Ilist. de l'édit de Nantes. II. 433—434- 1- i49-> »50.) 
2 Buckle más helyen így szól: IV. Henrik óta Franciaországban a pro-

testánsokat nemcsak megtűrték és védelmezték, hanem — ha tehetségükben 

volt — még meg is jutalmazták. Minden polgári állásra kinevezték őket, sőt 

a legmagasb katonai rangokra emelték. Európa bámulva látta a francia 

királynak hadseregét eretnek tábornokok parancsa alatt állani. Rohan, Les-
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tént, mint a többi magukviselete. Ok, akik mind számra, 
mind szellemre nézve a francia nemzetnek csak szánandó 
kisebbségét képezték, azt a hatalmat igényelték maguknak, 
amelyről a többség lemondott s másokat nem akartak ab-
ban a türelemben részesíteni, amelyet ők maguk élveztek. 
Emiatt híveík közül sokan elpártoltak tőlök s a katholikus 
egyházba visszatértek, de azért, mert ezt tevék, á protes-
táns papság őket mindenféle szitokkal és gyalázó szavak-
kal illette.1 Azoknak bántalmazására, akik magukat hatalmuk 
alól kivonták, semmi eszközt sem láttak elég szigorúnak. 
Ferriert, korának egyik leghíresebb emberét, 1612-ben zsi-
nat elé idézték, mert rendeleteiknek állítólag nem engedel-
meskedett. Bűne abban állt, hogy a papi gyűlésekről meg-
vetöleg nyilatkozott s azokat gúnyirataival nevetségesekké 
tette. Kiközösítették és a kiközösítést a nímesi egyházban 
ünnepélyesen kihirdették. Ebben az ítéletben, mely még ma 
is megvan, a prédikátorok öt «botrányos életű embernek, 
javíthatatlan, összeférhetetlen és hajlíthatatlan személynek» 
nevezik. «Azért is», teszik hozzá, «a mi Urunk Jézus Krisz-
tusnak nevében és hatalmánál fogva a hivöknek közösségé-
ből kilöktük s ki is lökjük, hogy a sátánnak hatalmába 
kerüljön.» 2 

«Hogy a sátánnak hatalmába kerüljön! Ez volt az a 
büntetés, melylyel a maroknyi prédikátor-csoport Francia-
országnak egyik félreeső zugában azt az embert bátorkodott 
sújtani, aki az ö tekintélyét elismerni vonakodott. A nép a 
prédikátorok által fölingereltetvén, Ferrier ellen föllázadt, 
megtámadta családját, birtokát szétrombolta, házait kifosz-
totta s hangos kiáltások között követeié, hogy az «áruló 
Júdást» neki kiszolgáltassák. A szerencsétlen ember csak 
ügygyel-bajjal tudott megmenekülni ; de jóllehet, életét az 
éjnek idején való futás által megmentette, azért szülővárosát 
örökre el kelle hagynia.» 

«Es a protestánsok ugyanezt a szellemet öntötték a 
többi-, még azokba az ügyekbe n is, amelyek a közönséges 
kormány ügyekkel összefüggnek. Ok ugyan a népnek csak 

diguières, Chatillon, La Force, weimari Bernhard a leghíresebb vezérek közé 

tartoznak mindazok között, akik XIII. Lajos szolgálatában állottak és mind-

nyájan protestáns ok voltak, úgyszintén néhány kitiinő fiatal tiszt is, mint 

Gassion, Rantzau, Schomberg, Turenne. Még Sully is tábornoki botot kapott 

1634-ben.» (Gesch. der Civilisât. I. 2. S. 37.) 
1 Azokat, akik a katholikus vallásra visszatértek, kutyáknak, majdmeg 

disznóknak nevezték, kik a bálványozás sarában fetrengenek.» Quick, Syno-

dicon, in Gallia. I. 3S5., 398. 
2 Quick, Synodicon. I. 448—450. 
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csekély részét képezték, de azért megpróbálkoztak a királyi 
kormányt ellenőrizni s annak minden cselekményeit, ha más-
kép nem, fenyegetésekkel a saját pártjuk javára fordítani. 
Az államnak még azt sem akarták megengedni, hogy ma-
gától határozza el, minő egyházakat ismer el, sőt mi több, 
a királynak nem akarták megengedni, hogy nejét szabadon vá-
laszthassa. 1615-ben, anélkül, hogy a legkisebb okuk lett volna 
a panaszra, nagyszámban gyűltek össze Grenobleben és Hí-
mesben. A grenoblei követek azt követelték, hogy a kormány a 
trienti zsinatot ne ismerje el; s mindkét gyűlés elhatározta, hogy 
a protestánsok XIII. Lajosnak egy spanyol hercegnővel való 
házasságát megakadályozzák.1 Hasonlóképen maguknak igé-
nyelték azt a jogot is, hogy a polgári és katonai hivatalok 
adományozásába" beleszóljanak. Rövid időre IV. Henriknek 
halála után Saumurben gyűlést tartván, azt határozták, hogy 
Sullyt, akit az ő nézetük szerint igazságtalanul fosztottak 
™eg hivatalától, abba újra visszahelyezzék. A louduni gyű-
lésen, 1619-ben, azt végezték, hogy a párisi parlamentnek 
egyik protestáns tagját el kell bocsájtani, mert katholikussá 
lett s hogy ugyanazon okból Fontraillestöl a lectourei kor-
mányzóságot szintén el kell venni, mert ő is azt az akkor 
nem ritka példát követte, hogy felekezetét elhagyva, az ál-
lam által elismert vallást ve'te föl.» 

«A protestáns lelkészek, hogy ezt előmozdítsák és a 
vallási elkeseredést még jobban fokozzák, egész tömeg mű-
vet bocsájtottak ki, meLyeket, elkeseredett hangjukat te-
kintve, nehezen lehetett volna utóiérni, annál kevésbé pedig 
fölülmúlni. Azt a keserű gyűlöletet, melylyel katholikus 
honfitársaik irányában viseltettek, csak azok tudják teljesen 
méltányolni, akik néhány pillantást vetettek azokba az ira-
tokba, melyeket a írancia protestánsok a XVII. századnak 
első felében irtak, vagy akik az olyan embereknek, aminő 
Charnier, Drelincourt, Moulin, Thomson és Vignier voltak, 
ertekezeseiket olvasták.2 Nehogy azonban emellett sokáig 
időzzem, ugy hiszem, elég lesz, ha rövidség okáért csak a 
politikai viszonyokat rajzolom le. A lázadáshoz, melyet 
Gondé 1615-ben támasztott, számos protestáns csatlakozott8 

1 Ennek az lett a következménye, hogy a király nagy karhatalmat kül-
dött, mely menyasszonyát az ő protestáns alattvalóival szemben megoltal-
mazza. Memoire de Richelieu. I. 274. 

2 Kálvin rossz példával járt elől. — Kampschulte. I. 276. 
3 A protestáns Sisjuondi azt mondja, hogy erre nem volt e l e g e n d ő okuk. 

Annyi bizonyos, hogy a nantesi edictum kibocsájtása óta jogaikat nem csor-
bíták, sőt inkább megerősítek és kiterjeszték.» (Sismondi, Histoire des Fran-
çais. XXII. 349.) 
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s ámbár legyözetésük nagyon könnyű volt, mégis úgy lát-
szott, hogy ujabb harcot kísérlenek meg. Béarnban, ahol 
szokatlanul nagy számmal jelentek meg, s IV. Henrik alatt 
sem akarták a katholikus vallást megtűrni ; «fanatikus pap-
ságuk», mondja a francia történetíró, «kijelenté, hogy bűn 
lenne a mise-bálványozást továbbra is eltűrni.»1 A keresz-
tény «szeretetnek» ezt az elvét éveken át erőszakkal ke-
resztül is vitték; a katholikus papság birtokait erőszakosan 
elvették és saját egyházuknak javára fordították. És így a 
protestánsok a francia királyságnak egy részében szabadon 
gyakorolhatták vallásukat, míg a birodalomnak másik részé-
ben a katholikusoknak a szabad vallásgyakorlatot nem en-
gedték meg. Senki se hitte volna, hogy létezzék olyan 
kormány, amely az ilyen esztelen állapotokat eltűrje; és 
1018-ban csakugyan királyi parancsolat bocsájtatott ki, mely-
nek értelmében a protestánsok kötelesek voltak a rablott 
jószágokat visszaadni s a katholikusokat tulajdonukhoz jut-
tatni. De a protestáns papság ez «egyházgyalázó» intézke-
dés következtében föllázadt, nyilvános böjtöt rendelt el, 
népét ellenállásra ingerelte s a királyi biztost Pauból meg-
szökésre kényszerűé. Pedig ez abban a reményben ment 
oda, hogy a feleket békés uton kiengesztelje.» 

«Az e vakbuzgóság támasztotta lázadást nemsokára el-
nyomták; de Rohannak, egyik legtehetségesebb vezérüknek 
vallomása szerint, ez volt minden szerencsétlenségüknek a 
kezdete. A kard ki volt húzva hüvelyéből s azon a kérdé-
sen fordult meg minden, hogy Franciaországot a türelem 
elvei vagy a zsarnokoskodó felekezetnek szándéka szerint 
kormányozzák-e, mely felekezet a szabadkutatást hirdette 
ugyan, de ugyanabban a pillanatban akép járt el, hogy 
minden szabadkutatást lehetetlenné tett.» 

«Alig végződött be a háború Béarnban, a protestánsok 
azt határozták, hogy Franciaországnak nyugoti részében 
végső erőfeszítéssel tesznek kísérletet. Az uj háborúnak a 
fészke Rochelle, Európának egyik legerősebb vára volt, me-
lyet teljesen a protestánsok birtak, akik ott nagyon meg-
gazdagodtak, részint iparuk, részint pedig nyíltan űzött 
tengeri rablásaik által. Ebben a legyőzhetetlennek tartott 
városban 1620 december havában nagy gyűlést tartottak, 
melyen papjaik az országnak minden részéből megjelentek. 
Csakhamar észre lehetett venni, hogy pártjuk olyan embe-
rek vezérlete alatt áll, akik a legerőszakosabb rendszabá-
lyokra gondoltak. Világi legnagyobb vezéreik, mint már 

1 Sismondi, XXII. 4 1 5 . : «Les ministres déclaraient qu'ils ne pouvaient 

sans crime souffrir dans ce pays régénéré l'idolâtrie de la messe.» 
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láttuk, elestek1 s most még csak két tehetséges emberök 
volt, Rohan és Mornay, akik eljárásuknak hiábavalóságát 
belátták és azt tanácsolták, hogy a gyűlés békében oszoljék 
föl. De a prédikátorok befolyása győzött, akik imáik és 
intelmeik által a közönséges polgárokat, akik akkor durva 
és neveletlen tömeget képeztek, könnyen magukhoz édesget-
ték. 2 A gyűlés vezetésük alatt olyan lefolyást vett, melynél 
fogva a polgárháború elkerülhetetlenné vált. Először is ren-
deletet bocsájtottak ki, melynek erejénél fogva a katholikus 
egyháznak minden birtokát elkobozták. Azután nagy pecsét-
nyomót készíttettek s pecsétes rendelettel meghagyták, hogy 
a nép vallásának védelmére3 fölfegyverkezzék s a költségek 
fedezésére adót fizessen. Végre összeállíták az alapszabályo-
kat s mint mondák a franciaországi és béarni reformált 
egyházat szervezték; és hogy az egyházi törvénykezést 
"megkönnyítsék, Franciaországot nyolc kerületre osztották s 
mindegyiknek élére tábornokot állítottak, aki mellé azon-
ban mindig papot rendeltek, mert a közigazgatás a papi 
gyülekezetnek, melynek az eredetét köszönte, mindenben 
felelős volt.»4 

«A francia protestánsoknak papi vezérei, kiket már a 
természet is alacsony szerepkörre rendelt s kiknek tehetsé-
geik oly csekélyek, hogy dacára átmeneti jelentöségöknek, 
a történelem neveiket föl nem jegyezte, maguknak ilyen 
tekintélyt igényeltek. Ezek a jelentéktelen prédikátorok, a 
kik legfölebb a falusi szószéken voltak képesek föllépni, 
fönhéjázva azt a jogot igényelték maguknak, hogy Francia-
ország ügyeit rendezzék, a franciákra adót vessenek, birto-
kokat elkobozzanak, hadsereget szervezzenek és háborút 
indítsanak; s mindezt azért, hogy azt a hitet, melyet a nép, 
mint hamis és visszás eretnekséget, megvetett, terjeszszék.» 

1 V. ö. Buckle, I. 2 . S. 39., 41 . : «A protestánsok vezéreinek bizonyos 
hálával és érdekkel kellett ama kormány iránt viseltetniük, mely őket szolgá-
latába fogadta; különösen a protestáns nemesség, mely a kisértetnek leginkább 
ki volt téve, kezdett pártjától elidegenedni, hogy azzal az udvarral egyesül-
jön, mely késznek mutatkozott érdemeit megjutalmazni. XIII. Lajos alatt sokan 
elhagyták felekezetöket s abba az egyházba léptek, melyet mint bünfészket 
és babyloni kurvát megvetni tanultak. 

2 Sismondi, XX. 478. 
3 Mém. de Richelieu. II. 120. Capefigue, Richelieu I. 259. azt mondja, 

hogy ez a pecsétnyomó még most is megvan; de egy későbbi iró, Felice, 

(liistory of the Protestants of Francé, 240 1.) aki a pártjára nézve kedvezőt-

len dolgokat egészen elhallgatja, nem is tesz róla említést. 

4 Le Vassor, Ilist. de Louis XIII. Tom. IV. 157. Benoist, Hist. de 

l'ídit de Nantes. II. 353—355-» mindkettő protestáns. 
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«A francia kormánynak ezekkel a lázító követelésekkel 
szemben nem lehetett más teendője, mint hogy vagy lemond-
jon, vagy önvédelmére fegyvert fogjon.1 Bárminő legyen 
is a közvélemény a katholikusoknak szükségszerű türelmet-
lenségéről, azt a tényt nem lehet tagadni, hogy azok a 
XVII. század elején a türelemnek és a keresztény szeretet-
nek szellemét annyira fejleszték, hogy a protestánsokat e te-
kintetben messze túlszárnyalták.» 

«A háború 7 évig tartott; lG28-ban Rochelle megadta 
magát és a protestánsok kénytelenek voltak meghódolni. 
Pártjuk ezzel megszűnt politikai párt lenni; nem volt bátor-
ságuk, de nem is voltak képesek soha többé fegyverre 
kelni; vallásukat illetőleg az előbbihez hasonló bánásmódban 
részesültek. Richelieu a legyőzötteknek szabad vallásgyakor-
latot engedett.» 

«Az csakugyan feltűnő, hogy a protestánsok épen abban 
az országban és abban a korban viselték magukat legillet-
lenebbíil, ahol és amidőn a legjobb bánásmódban részesültek. 
Ez egyike azoknak a számtalan példáknak, melyek mutat-
ják, hogy mily felületesen vélekednek azok az irók, akik 
azt hiszik, hogy a protestáns vallás szükségképen szabad-
elvűbb, mint a katholikus vallás.» 2 

1 Még Mosheim is, aki pedig protestáns létébe a hugonották javára el 
volt fogulva, azt mondja, hogy azok «impérium in imperio» alapítottak s az 
1621. évi háborút a hadvezérek erőszakoskodásainak tulajdonítja. (Eccles. 
hist. II. 237., 238.) 

2 Buckle, Geschichte der Civilisation (6. Aufl.). I. 2. S. 48—57., 39., 
44. — History of Civilisation. Second Ed. 1858. I. 504. — Buckle ugyanez 
alkalommal rhég így nyilatkozik: «Blanco White, az Evidence against Catho-
licism, VI. elég érdesen így ir: «Az őszinte katholikus tiszta lelkiismerettel 
nem lehet türelmes.» De nagyon téved; mert itt nem az őszinteségről, hanem 
a helyes következetességről van szó. Az őszinte katholikus jó lelkiismerettel 
türelmes lehet s gyakran valóban az is, de a következetes katholikus soha 
sem az.» Nemcsak az őszinte, hanem a következetes katholikus is lehet türelmes 
és annak is kell lennie. Buckle műveinek német fordítója, Ruge, így ir egy 
helyen: «Az elmélet terén nincs türelem, mert elméletileg valami mást tűrni, 
mint az észt (igazságot) és ennek művelését, annyi volna, mint föltételezni, 
hogy az ész önmagát megtagadja és az esztelenséget jóváhagyja. Ellenben a 
gyakorlat terén, vagyis a közéletben barbárság volna minden esztelen, vagy 
enyhébben szólva, szellemileg hiányos s a korlátoltság bélyegével ellátott 
dolgot kiirtani s meg nem engedni, hogy azok létezzenek. Itt van a türelem-
nek a tere.» (Ruge, Sámmtl. Werke. Maimheim, 1847. II. 295.) — Gyakor-
latilag a katholikusok türelmesebbek, mint a protestánsok, amint ezt maga 
Buckle is bevallja (45., 46. 1.). — A katholikus theologusok kinyilatkoztatják, 
hogy a polgári és állami türelem bizonyos körülmények között nemcsak hogy 
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H E L W A L D FRIGYES protestáns iró így nyilatkozik: «Va-
lamint Német- úgy Franciaország is számos apró, majdnem 
teljesen független államokból állott, míg végre a Capet 
háznak sikerült azokat uralma alatt egyesíteni s ezáltal 
Franciaországnak politikai szabadságát helyreállítani. XI. 
Fajos a nemesi vasallusoknak hatalmát megtörte s rende-
zett viszonyú Franciaországot alkotott. Utódai létesíték a 
később oly nyomasztóvá vált centralisatiót, mely Francia-
országnak részben még ma is gyengéje és erőssége ; belát-
ták, hogy a protestantismus ezt a rendszert szükségképen 
meg fogja ingatni, mert a francia kálvinisták között a vallási 
szabadsággal a köztársasági eszmék egyenlőkép terjedtek. . . 
Az államegység szempontjából megkísérlették a hugonottá-
kat is úgyszólván tűzzel-vassal kiirtani. Bármennyire képe-
sek bennünket még ma is a párisi vérmenyekzőnek vagy 
Bertalan-éjnek (1572. aug. 24.) borzalmai és pedig jogosan 
fölíngerelni, azért mégis be kell ismernünk, hogy a francia 
uralkodóknak maguktartását a protestánsok iránt maga-
sabb államférfiúi eszme vezérelte. Ugyanis a hugonotta 
háborúk (1562—1589.) a birodalmat újólag föloszlással fe-
nyegették, s a vallási téren mutatkozó minden reformáló 
mozgalom ily messzeható politikai következményeknek a 
csíráját rejti magában. Ahol csak a protestantismus gyöke-
ret vert, politikailag mindenütt rombolólag hatott. Es nap-
jainkban is azt tapasztaljuk, hogy ahol csak új vallási moz-
galom merül föl, az az államtörvényekkel többé-kevésbé, 
mindenütt összeütközésbe jő; s ezt nagyon könnyű meg-
érteni, mert a fönnálló törvények a még életben nem levő 
intézményekre tekintettel nem lehetnek. Az érvényben levő 
törvényeknek végrehajtása azonban természetesen az új fe-
lekezetet elnyomja, sőt üldözi is. Minden rendezett állam-
hatalomnak érdekében áll tehát az egyszer kivívott egységet 
tehetsége szerint főntartani, egészen eltekintve attól,' hogy 
a nemzeti egységnek helyreállítása a culturalis nyereséggel 
mindig egyenlő szamba megy. Ez a nyereség pedig annál 
nagyobb, minél nagyobb és zavartalanabb a nemzeti egy-
ség. De ez a nemzeti egységen kívül okvetetlenül föltéte-
lezi a vallási egységet is, mert — mint mondók — semmi 

meg van engedve, hanem szükséges is s hogy az ezt szentesítő törvény 
társadalmi kötelesség. V. ö. Thomas Aqu. Summa Theol. II. 2. qu. io. art. 
II . Banez. Comment, in h. 1. Gotti, Theolog. scholast. dogmát. Bonon. 173*» 
VIII. 199. Taparelli, Saggio teoretico di diritto naturale, §. 889. Hettinger, 
Apologie. 1869. II. 2. S. 95., 98. Weisz, Apologie. 1884. III. 303. Hergen-
röther, Katholische Kirche und christl. Staat. 1872. 619—643. Merkle, Die 
Toleranz. Diliingen, 1865. 

M 
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sem oly alkalmas az elsőt aláásni, mint épen a vallási vi-
szálykodások. Ennek legszomorítóbb bizonyítéka Német-
ország a harminc éves háború alatt. A vallási egység a 
nemzetnek nemzeti erőt is kölcsönöz, melynek culturalis 
értéke sokkal fölülmúlja azt, amit a lázongó elemeknek 
kiválása által veszít. — Ily szempontból véve a dolgot, 
nem tagadhatjuk, hogy a Németországban csak részleg, Fran-
ciaországban azonban a hugonottáknak elnyomása és kiűzése 
által sikerült egészen ellenreformatió józan és egészséges 
államférfiúi eljáráson alapul.» 1 

A mindenható államabsolutismus szellemének megfele-
lőleg, melyet XI. Lajos és Szép Fülöp egyházellenes királyok 
létesítettek, XIV. Lajos 1685-ben Le Tellier kancellárjának 
sürgetésére a nantesi rendelvhiyt eltörölte, mert zsarnoksá-
gában azt hitte, hogy alattvalóinak nem szabad más vallást 
követniök, hanem csak az övét, s hogy azok tartoznak neki 
mindenben engedelmeskedni.2 A protestánsok ellen hozott 
erőszakos rendszabályai oly kevéssé tetszettek a szentszék-
nek, hogy XI. Ince pápa azokat határozottan rosszalta, s 
minthogy Lajossal ő is feszült viszonyban volt, d'Adda nun-
tiusa által Londonban II. Jakab királyt arra kérette, hogy 
a francia királynál az elnyomott protestánsok érdekében 
közbenjárjon.3 Maga R A N K E is megvallja, hogy: «a Róma 
túlkapásai ellen való föllépés és a protestáns vallásnak el-
nyomása két olyan cselekmény, amelyek egymásnak meg-
felelnek, egymást kiegészítik. A protestánsok Franciaország-
ban nem az egyetemes katholicismus erőlködéseinek és 
buzgalmának, hanem a gallikán egyház eszméjének, a fran-
cia egységnek estek áldozatul.»4 

Hasonlóan nyilatkozik K L O P P O N N O is: « A gallikán 
cikkelyek, melyek Franciaországnak Rómától való elszaka-
dását (tehát a francia nemzeti egyházat) következetesen ké-

1 F. v. llellwald, Culturgeschichte (3) II. 455. 508. 
2 V. ö. Döllinger, Kirche und Kirchen. S. 78. 
3 V. ö. Mazure, Hist. de la révol de 1688. Paris, 1825. II. 126. — 

Macaulay, ílist. of England. Tauchnitz Ed. II. 250. — Lingard, Geschichte 
Engiands. XV. 89. — Klopp, III. 100—104. Bausset, Hist. de Bossuet, liv. 
12. ch. 15. s. (Oeuvres compl. de Bossuet, Paris, 1846. T. XII. p. 278.) — 
Kimutatja, hogy a francia püspökségnek semmi része nem volt a megszün-
tető rendszabályokban. — Fénelon minden szigorúságot rosszalt. — Cf. ep. 
au Marquis de Seignelay, 1686. Oeuvres compl. de Fénelon. Paris, 1850. T. 
VII. p. 195. 

1 Ranke, Französische Geschichte. III. 397. (S. W. 1876. Bd. X.) 
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szítették elő, nemkülönben a hugonottákon elkövetett jog-
sérelem, ugyanannak a szellemnek a gyermekei, ugyanannak 
a gyökérnek a hajtásai voltak, t. i. a XIV. Lajos királysá-
gában összpontosuló, s önmagát istenítő államnak.»1 

S C H L E G E L F R I G Y E S « A történelem bölcsészetéről tartott 
tizenhatodik fölolvasásában így szól: «A protestantismus 
működése épen nem azokra az országokra, államokra és 
népekre szorítkozott, ahol az egyedül uralkodott, vagy leg-
alább nyilvánosan el volt ismerve és törvényesen megál-
lapítva . . . 

«A protestantismusnak közvetetlen befolyása Francia-
országra a francia Sveicból, Kálvintól egész Rousseauig 
mindenkor hatalmas volt.»2 

«A nantesi edictumnak visszavonása veszélyes és végzet-
teljes esemény volt. A protestantismusnak amaz erőszakos el-
választása tulajdonképen való és legközelebbi célját még sem 
érhette el; mert annak szelleme Franciaországban már sok-
kal mélyebb gyökeret vert, hogysem a bajt ily módon és 
szellemi győzelem és orvoslás nélkül, egyedül gépiesen el 
lehetett volna távolítani. Még a francia Sveicból jövő pro-
testáns működés sem szűnt meg, hanem csak később lőn 
igazán hatalmassá« azonban a katholikus ügyeken Fran-
ciaországban sokkal nagyobb és hasonlíthatatlanul mélyebb 

1 O. Klopp, Der Fali des Hauses Stuart. III. 86. — Klopp azt állítja, 
hogy XIV. Lajos a katholikus egyháznak «hasonlíthatatlanul nagyobb ellensége 
volt, mint a protestánsok.» (i. h. IX. 447.) — Capefigue mondja: Az egyház 
nem volt nemzeti, hanem királyi; papsága és szabadsága a királytól függöttek, 
aki kormánya egységének mindent alá akart rendelni. (Capefigue, Louis XIV. 
Paris, 1837. II. 141.) Fénelon így ítélt: Franciaországban tényleg a király 
inkább feje az egyháznak, mint a pápa. A pápa részéről szabadságok, a 
király részéről szolgaság. A király tekintélye az egyházban világiaktól ered 
A püspök fölött világiak uralkodnak. (Hist. de Fénelon. I. III. piéces justific. 
< u iv. 7. p. 482.) A gallicanismus és a jansenismus nem voltak más, 
mint «a francia protestantismusnak egyik neme», mondja jogosan Comte. 
(Philosoph. posit. V. 457. VI. 296. 3JLédit. Paris, t869.) 

2 Ilettner, (Geschichte der französischen Literatur. 1881. 433) mond a: 
«Már Heeren is jogosan utalt vegyes történelmi irataiban (I. 365) arra, mi-
szennt a végre, hogy a francia forradalomnak történelmét megérthessük, 
Genfnek XVIII. századbeli történelmét kell ismernünk. Ott 1707-ben ke-
véssel Rousseau születése előtt a genfi polgárság Pierre Fationak vezérlete 
alatt, aki gyújtó hatású beszédében a népfönségnek tagadhatatlan jogosult-
ságát hangoztatta — föllázadt. Ugyanott 1728-ban Michéli du Crest a nép 
által buzgalommal olvasott röpiratokban terjeszté a népfönségnek elkerülhe-
tetlen védelmét és életbeléptetését.» Rousseau jókor megismerte ezeket az 
iratokat. (435. 1.) 

3»* 
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sebet ejtettek a francia Németalföldről terjedő jansenista ta-
nok, melyek kitűnő irói tehetségek által támogatva, az ak-
kori Franciaországban hatalmas befolyással birtak. Ezek 
között a leglényegesebb volt Kálvinnak rationalismusa pie-
tistikus érzelmekkel vegyítve s külsőleg katholikus mázzal 
bevonva. Franciaországnak s a nyilvános tannak és a divat-
ban levő véleményeknek nem az utrechti jansenistáknak az 
egyházból kizárt s mindkét részről teljesen elszigetelt ki-
csiny pártja árthatott, hanem az enyhébb és alattomos jan-
senismus, mely az anglikán egyház kebelében maradt és 
ott tovább is szerepelt; s mindezeket a többé-kevésbé 
nyilvános vagy titkos protestáns befolyásokat szentesíté a 
gallikán egyháznak maga az államhatalom által kifejezett 
fogalma és alapelve . . . Franciaországban ez a fél és titkos 
szakadárság történelmi műveiben, a vallás elnyomását te-
kintve, nem kevésbé káros volt, mint a görög nyilt szaka-
dárság. Nem csupán a Rómával egész a végletekig vitt 
szakítás, hanem a svéd hódítóval s az akkor még az egész 
kereszténységet fenyegető török hatalommal való többször 
megújított szövetség volt az akkori világnak katholikus 
közvéleménye előtt megbotránkoztató jelenség, hanem meg 
kell vallanunk, hogy XIV. Lajosnak külpolitikája semmi 
tekintetben sem volt keresztény szellemű és hogy ezáltal a 
birodalomnak a gyenge utódok alatt való benső erkölcsi 
és vallási romlását előkészítették és megkezdették.»1 

A hugonottáknak forradalmi alapelvei, melyeket azok 
úgy a vallás, mint a politika terén érvényre juttattak, együtt-
véve a francia forradalomnak egyik főoka voltak. A hugo-
nották X I V . L A J O S által Franciaországból kiűzetvén, a kor-
mányra nézve még veszélyesebbek lőnek, mint azelőtt 
voltak. Hollandiából sajtó útján a szellemeket fölizgatták. 
«Miután az ellenzéki irodalmat, mely Franciaországban a 
polgárháború alatt szépen virágzott, többé nem tűrték, a 
köztársaságnak (németalföldi) nagyobb városaiba költözött 
az», mondja R A N K E ; 2 de támadásainak tárgyát még mindig 
a francia államhatalom képezte, mely elől menekülnie kelle. 
A Hollandiában nyomatott röpiratokat nem sokáig tarthatta 
távol az országtól.» Ami aztán XIV. LAjos-nak 1670-ben 
alkalmul szolgált a Hollandia ellen viselt háborúra. 

«Lajosnak Hollandia ellen való első vállalatában», mondja 
továbbá R A N K E , az volt a szándéka, hogy az ott megtele-
pedett ellenzéki irodalomnak, amely némely termékei által 

1 F. v. Schlegel, Philosophie der Geschichte. Wien, 1829. II. 218. 223. 

240—242. 
2 Ranke, Fratuosische Geschichte III. 287. 288. 
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Franciaországra bizonyos visszahatással volt, véget vessen. 
De a reformátusoknak üldözése s különösen egy egész tár-
sadalmi osztálynak, a papságnak elűzése által, melylyel legel-
lenségesebb érzülettel bánt, és amely, erre lévén nevelve, 
szívének egész gyűlöletével az irásra adta magát, az ellen-
zéki irodalmat még tartósabbá tette, annak szilárdabb alakot, 
határozottabb irányt adott. Az mindenkorra föltűnő jelenség, 
hogy az abszolút monarkhiával ellentétben, mely a szigorú 
katholicismussal (?) egyesült, a protestánsok mindig a korlá-
tolt monarkhiával vagy a köztársasági alkotmánynyal ro-
konszenveztek. Az irodalmi ellenzék a vallásos elemek által 
olyan jelentőségre emelkedett, aminőt a politikai téren 
sohasem érhetett volna el. Eleintén egyoldalú és kellemet-
len, most azonban kiterjedt és veszélyes volt; a rendszert 
támadta meg: igyekezett az átalános tudományosságnak egész 
terét a saját szellemében uralni. A megsértett közérzület e 
törekvésnek véghetetlen tetszésével adózott.» 1 

Annál a befolyásnál, melyet a protestáns ellenzéki iro-
dalom Hollandiából Franciaországra gyakorolt, sokkal je-
lentékenyebb és rombolóbb hatású volt az a működés, me-
lyet az angol protestantismus X I V . L A J O S halála óta a 
francia nemzetre gyakorolt. — Azt a magot, mely a nagy 
francia forradalom alatt oly pusztítólag tenyészett, Angol-
országból hozták át Franciaországba. 

1 Ranke, III. 420. 421. Különben Ranke «Franciaország történelme» 
című művében ép oly irányzatosan egyoldalú, mint a többi műveiben; neve-
zetesen elhallgatja a hugonottáknak minden elkövetett gonoszságait. Fz kü-
lönben a protestáns történetíróknak majdnem közös betegségök. V. ö. Buckle, 
1- S. 8. 16. jegyzet (az angol első kiadásának I. kötetében 467. lapon), 
és Huth, Life of Buckle I. 122. 



Franciaországban az állapotok röviddel a nagy forradalom 
előtt nem voltak rosszabbak, mint a többi államokban. 

Carlyle a «Francia forradalom» című művében így ir: 
«Franciaország minden modern állam* között a legtöbbet 
vétkezett. A reformatió alkalmával fölajánlották neki a vi-
lágosságot, de ellökte magától, miért is az most villám 
alakjában tért vissza hozzá. A francia forradalom istenítélet 
volt a nagy bűnösök fölött.»1 

CARLYLE-nek ez a hazug megjegyzése azóta ama kö-

zönséges történelmi hazugságok sorába tartozik, melyeket a 

protestánsok és a liberálisok különös előszeretettel ter-

jesztenek. 

Valóságban a dolog egészen máskép áll, amint azt most 
már átalában el is ismerik. 

Liebknecht, socialdemokrata iró például így nyilatkozik: 
«Tudvalevőleg tévedés az, mintha a jobbágyságot Francia-
országban a forradalom törölte volna el — ezt a szégyen-
foltot már a legitim Bourbon-monarkhia eltörölte, amely 
bármily nagyot vétett s sorsát bármennyire megérdemelte 
is, az európai szárazföld többi államaival való összehasonlí-
tásban csak nyerhet, nem pedig veszíthet, miért is annak 
az üres fecsegésnek, mely szerint az különös romlottsága és 
rövidlátása által a forradalom istenítéletét előidézte, alapja a 
történelemben való járatlanságban van. A francia monarkhia 
a forradalom előtt főlvilágosodottabb és liberálisabb volt, 
mint a szárazföldnek bármely akkori kormánya; szerencsét-
lenségére oly nép fölött uralkodott, melynek politikai esz-
ménye volt és a feudalismussal minden áron szakítani akart, 
míg a többi népek még mindig jól érezték magukat az 
istenkegyelméből való pátriárkális fejedelmi kormányzat sa-
lakjában. 2 

Toqueville Elek, a franciák XVIII. századbeli történel-
mének egyik legalaposabb ismerője, így ir: «Az a körül-

» V. ö. Carlyl e, French Revolution. — Fronde, Life of C arlyle. III. 
84. sequ. — Th. A. Fischer, Das Leben Thomas Carlyles. Gotha, 1887, 
II. 6. 7. 

' W. Liebknecht, Die Grund- und Bodenfrage. Leipzig, 1874. S. 25. 
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mény az első pillanatra meglepő, hogy a forradalom, melynek 
főcélja az volt, hogy a középkor intézményeinek maradvá-
nyait eltörülje, nem azokban az államokban ütött ki, melyek-
ben azok az intézmények jobb karban állottak fönn, mint 
bármi más helyen, s kényszerítőbben és súlyosabban nehe-
zedtek a népre, hanem inkább ott, ahol azoknak súlyát a 
legkevésbé érezték, úgy, hogy igája ott látszott legeivisel-
hetetlenebbnek, ahol az valósággal a legkisebb mértékben 
volt nyomasztó. 

«A jobbágyság Németországban a XVIII. század végén 
úgyszólván még sehol sem volt teljesen eltörülve s a nép 
az ország legtöbb részében a röghöz volt kötve, ép úgy, 
mint a középkorban. II. Frigyes és Mária Terézia hadsere-
geiknek csaknem minden egyes katonáik jobbágyok voltak. 
A paraszt Németország legtöbb részében még 1788-ban 
sem hagyhatja el hűbérurának birtokát, és ha ezt elhagyja, 
bárhol üldözőbe lehet venni és erőszakkal visszavinni. Föl-
desura bíráskodásának van alárendelve, aki őrködik magán 
élete fölött s mértékletlenségét és lustaságát megbünteti. 
Nem emelkedhetik jobb sorsra, nem választhat magának 
pályát, sőt földesura engedelme nélkül meg sem házasod-
hatik. Idejének legnagyobb részét földesura szolgálatára kell 
szentelnie. Ifjú korának számos évét, mint földesurának szol-
gája tölti el. A robot teljes érvényben van és némely vidékeken 
hetenkint 3 napra is terjedhet. A parasztnak kell a földesúr 
házait fölépítenie és jókarban taiüania, ő viszi urának árúit 
a vásárra, hordozza földesurát s számára hírnőki szolgálato-
kat teljesít. A jobbágynak lehet ugyan birtoka, de birtok-
joga nagyon tökéletlen. Földjét kénytelen bizonyos tekin-
tetben urának fölügyelete alá helyezni; nem szabad azt tet-
szése szerint eladnia vagy elzálogosítania. Bizonyos esetekben 
kényszerítik őt földje termésének eladására ; a földje fölött 
való rendelkezés reá nézve mindig kötelező. Sőt még ha-
gyatéka sem száll teljesen gyermekeire; az uradalom egy 
részt belőle közönségesen magának tart. — És ezeket a 
dolgokat nem holmi elavult régi könyvekben kutattam föl, 
hanem abban a törvénykönyvben találom, melyet nagy 
kngyes ép a francia forradalom kitörésekor léptetett ér-
vénybe. 

«Ilyesmi Franciaországban már régóta nem létezett. A pa-
raszt szabadon járt, kelt, vett, eladott, szerződéseket kötött 
egészen tetszése szerint. A jobbágyságnak utolsó nyomai még 
csak egy-két keleti tartományban mutatkoztak, melyeket 
a franciák hóditás utján szereztek; különben pedig már 
mindenütt el volt törülve és pedig oly régen, hogy már az 
eltörlés idejét is elfeledték. A napjainkban eszközölt kuta-
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tások azt bizonyítják, hogy Normandiában már a XIII. szá-
zadban nincsenek nyomai. 

«Egyébiránt a népnek helyzetében Franciaországban 
még más átalakulás is tör tént : ugyanis nemcsak megszűnt 
az jobbágy lenni, hanem egyszersmind földbirtokos is lett. 
Németországnak ama tájai, amelyeken a XVIII. század vé-
gén a paraszt birtokos és csaknem olyan szabad volt, mint 
Franciaországban többnyire a Rajna mentében fekszenek ; s 
ugyancsak ott terjedtek el legelőször a Franciaország for-
radalmi szenvedélyei s leginkább ott forrongtak. Ellen-
ben Németországnak ama részei, melyek e szenvedélyektől 
legtávolabb állottak, ép azok a részek voltak, melyekben 
még semmi ehez hasonló nem volt látható. S ez minden-
esetre figyelemreméltó körülmény! 

E szerint nagyon téved, aki azt hiszi, hogy a földbir-
tok széttagolása Franciaországban a forradalomkor kezdő-
döt t ; ez ott már sokkal előbb megtörtént. Ali ugyan, hogy 
a forradalom a papoknak összes birtokait és a nemesekéit 
is nagyrészben eladta ; de ha az adásvevési szerződéseket 
megtekintjük, amint én azt megtevém, akkor látni fogjuk, 
hogy ama birtokok legtöbbjét oly emberek vették meg, a 
kiknek már úgy is volt birtokuk; úgy, hogy ha a birtok 
más kézre is került, azért a birtokosok száma sokkal 
kevesebbel szaporodott, mintsem gondolnók. Franciaország-
ban az utóbb említett birtokosoknak már «borzasztó nagy 
számuk» létezik. 

«A terhek, melyeket a paraszt birtokosnak viselnie 
kellett, természetesen nyomasztók voltak; de ami miatt azok 
előttök elviselhetetleneknek látszottak ép az a körülmény 
volt, amelynek látszólag a terhet könnyítenie kellett volna: 
mert ugyanazok a parasztok inkább föl voltak szabadítva 
földesuraik uralmától, mint bárki is Európában; s ez volt a 
második átalakulás, amely nem kevésbé fontos, mint amaz, 
amely őket birtokosokká tette. 

«A földesúr nem intézi többé a helyi ügyeket, többé 
nem helytartója a királynak, hanem csak a községnek elő-
kelő lakosa; csak rangra nézve különbözik másoktól, de 
hatalomra nézve nem. 

«Még most is sok hűbérjog létezik, mint : a tized, ro-
botok, stb. De különösen fontos itt azt kiemelnem, hogy 
akkoriban egész Európába?i ugyanazok a hübérjogok voltak 
föltalálhatók és hogy azok a szárazföld legtöbb országaiban 
még sokkal fiyomasztóbbak valának. Csak a robotról akarok 
említést tenni. Ez Franciaországban ritka és könnyű, Né-
metországban pedig még átalános és nehéz volt. Mi több : 
különféle feudális eredetű jogokat, melyek atyáinkat leg-
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inkább fölizgatták, mert úgy látszott nekik, mintha azok 
nemcsak az igazságossággal, hanem a polgárosodással is 
ellenkeznének, u. m. : a tizedek, a megválthatatlan föld-
haszonbérek, az adás-vevés alkalmával fizettetni szokott 
hűbérpénz, melyeket a XVIII. század emphatikus nyelvén 
a «talaj szolgalmának» neveztek, mindeme dolgokat akkor 
az angoloknál is föl lehetett találni; sőt némelyeket közülök 
ott még ma is láthatni. 

«A francia paraszt a XVIII. században már többé nem 
lehetett az apró feudális zsarnokok zsákmánya; a kormány 
csak ritkán erőszakoskodott vele; polgári szabadságot él-
vezett s a talajnak egy részét birtokolta; de a másik tár-
sadalmi osztály tagjai mindnyájan elkülönzék tőle magukat 
s magányosabban s clhagyatottabban élt, mint bárki a 
világon. 

« P É R É F I X szerint I V . H E N R I K már a X V I I . század 
kezdetén panaszkodott, hogy a főnemesek a sík földet el-
hagyják. A XVIII. század közepén ez a költözködés áta-
lános lett . . . Úgyszólván csak még a falusi nemes maradt 
az országban, akinek vagyoni állapota nem engedte meg, 
hogy elutazhasson . . . Gyakran eladósodott s folytonos 
pénzzavarban, Ínséges viszonyok között élt kastélyában, 
egyedül arra gondolva, hogy ott pénzt szerezzen, melyet 
télen át a városban el fog költeni. A nép, amely gyakran 
egyetlen szóval a szeget a fején találja, az ilyen kurta-
nemesnek a ragadozó-madarak legkisebbikének a nevét adta, 
híván őt «pacsirta-sólyomnak (hobereau).» 

«Ahol centralisatió uralkodik, ott a gazdag és művelt 
lakosság elhagyja a pusztai életet. A polgárok is elhagyták 
azt és a városokban kerestek menedéket. A régi monarkhiá-
nak összes emlékei egy pontban sem egyeznek úgy össze, 
mint ebben. Úgyszólván soha sem lehet, mondják a régi 
okmányok, a gazdag parasztokat egy nemzedéknél tovább 
a falun látni. Ha a paraszt szorgalma által végre kis va-
gyont szerzett, fiával azonnal elhagyatja az ekét, a vá-
rosba küldi s hivatalt vásárol neki. Abban az időben kelet-
kezett az a különös idegenkedés, hogy ne mondjuk utálat, 
melylyel a francia földműves ama mesterség iránt viseltetik, 
mely által meggazdagodott.» 

«A francia nemesség több száz éven át mindinkább 
elszegényedett.» A nemesség, dacára kiváltságainak, tönkre 
megy és jelentőségéből napról-napra veszít, mialatt a har-
madik rend meggazdagodik», panaszkodik egy nemes 
1755-ben. A földbirtoknak ama széttagolását, melyről az 
imént szólottunk, nagyrészt ennek a mindinkább terjedő 
elszegényedésnek kell tulajdonítanunk. A falusi nemes egyik 
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darab földjét a másik után adogatta el a parasztoknak; csak 
a dézsmát tartotta fönn magának, mely által egykori jólé-
tének inkább csak a látszatát, mint valóját, őrizte meg. 
Franciaországnak több vidékén, mint pl. Limousinben, melyről 
T U R G O T beszél, csak csekély számú elszegényedett nemes-
séget lehetett látni, amelynek alig volt földbirtoka s majd-
nem egyedül a földesúri járulékokból és a földhaszonbérből 
élt. «A vidéki nemesség száma», mondja egyik felügyelő 
már a század kezdetén, «még mindig több ezerre megy, de 
nincs közülök tizenöt, akinek 20,000 frank évi jövedelme 
volna.» Ugy látszék, hogy Franciaországban a polgárság 
örőklé mind ama vagyont, melyet a nemesség elvesztett, 
mintha csak az előbbi ez utóbbinak rovására emelkedett volna. 
A polgárt ép úgy nem gátolta a törvény abban, hogy tönkre 
menjen, mint abban nem segítette, hogy meggazdagodjék; 
s mégis egyre gazdagabb lett; sok esetben ép oly gazdag 
vagy még gazdagabb mint a nemes. Sőt, mi több, vagyona 
nagyon sokszor ép olyan természetű volt, mint ezé: mert 
jóllehet rendesen a városban élt, de gyakran volt földbirtoka 
a falun : sőt még uradalmakat is szerzett. 

«A nevelés és az életmód a két rend között ezer meg 
ezer hasonlóságot szült. A polgár ép oly művelt volt, mint 
a nemes és jegyezzük meg, hogy műveltsége ugyanabból 
a forrásból eredt, amelyből a nemesé. Mindkettőt ugyanaz a 
világosság világosítá föl. Egyik úgy mint a másik, egyenlő 
elméleti és irodalmi nevelésben részesült. Páris, amely Fran-
ciaországnak lassan-lassan egyedüli tanítója lőn, minden 
szellemnek tökéletesen egyenlő alakot és modort adott. —• 
A XVIII. század vége felé még lehetett ugyan a polgár-
ság és a nemesség modorában némi különbséget fölfedezni, 
mert semmi seín egyenlítődik ki oly nehezen, mint ama 
fölületességek, melyeket modornak nevezünk; de lényegileg 
mindazok hasonlítónak egymáshoz, akik a tömeg fölött 
állottak; azonos nézeteik szokásaik voltak, ugyanazokat 
a hajlamokat követték, ugyanazoknak az élvezeteknek hó-
doltak, egyféle könyveket olvastak, egyféle nyelven beszél-
tek. Még csak a jogokra nézve különböztek egymástól. — 
Kétlem, hogy ezt még más valahol is lehetett volna a vi-
lágon látni, Angliát sem véve ki.» 

A régi monarkkiának virágzáskora XVI. Lajos uralkodásá-
nak ideje volt... Ha az idők különféleségét tekintjük, meggyő-
ződünk arról, hogy a közjólét a forradalmat követő korszakok 
közül egyikben sem fejlődött ki gyorsabban, amint az azt 
megelőző húsz év alatt. Az alkotmányos monarkhiának 
harminchét évét, melyek ránk nézve a béke és a gyors 
haladás ideje voltak, e tekintetben egyedül XVI. Lajos 
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korszakával lehet összehasonlítani, Sőt Franciaországnak 
ép azok a részei, melyeknek a forradalom gócpontjaiul kel-
lett szolgálniok, azok a helyek, ahol a haladás leginkább 
észlelhető. Ha azokat az okmányokat, melyek az Ile-de-
France nevű régi tartomány levéltáraiban találhatók, tanul-
mányozzuk, csakhamar ama meggyőződésre jutunk, hogy a 
régi állami közigazgatás legelőbb a Páris körül fekvő or-
szágrészekben alakult át. A parasztnak szabadsága és va-
gyona ott inkább iőn biztosítva, mint bármely más tarto-
mányban. A személyes robotot ott már jóval 1789 előtt 
eltörülték. Az adóemelés rendszeresebb, kíméletesebb, egyen-
letesebb, mint Franciaország többi részeiben . . . Ellenben a 
régi kormányzás sehol sem maradt fönn nagyobb épségben, 
mint a Loire mentén, annak torkolatánál, Poiton mocsáros 
vidékein s a Bretagne pusztaságain. A polgárháború tüze 
ép ott lobogott leghatalmasabban, a forradalom ott volt 
leghevesebb és legmakacsabb. 1780-ban már senki sem 
mondhatta, hogy Franciaország hanyatlóban van, sőt ellen-
kezőleg, azt lehetett mondani, hogy haladása többé határt 
nem ismert. Hiszen az ember végnélkül való tökéletesedhe-
tésének elmélete is akkor keletkezett.» 

«Annyi bizonyps, hogy az egyházat nálunk sem lehe-
tett inkább megtámadni, mint máshol; ellenkezőleg, a 
visszaélések és a hibák, melyek belé csúsztak, csekélyebbek 
voltak, mint a legtöbb katholikus államban . . . 

«Mindent megfontolva, nem tudom, hogy egyes tagjai-
nak hibái dacára volt-e valaha a világon kitűnőbb papság, 
mint Franciaországnak katholikus papsága abban a korban, 
amelyben a forradalom kitört, oly papság, mely fölvilágo-
sodottabb, hazafiasabb, kevésbé egyedül a magán erényekre 
szorítkozó, közerényekkel inkább ékeskedő s egyúttal hittel 
teljesebb lett volna, amint azt üldöztetésekor is megmu-
tatta. A régi társadalom tanulmányozását a papság iránt 
való előitéletekkel telten kezdtem meg: de az iránta való 
tökéletes tisztelettel fejeztem be.» 

«Sokat tanulmányoztam a történelmet és mindenkit 
biztosíthatok, hogy annak lapjain egyetlen egy forradalom-
mal sem találkoztam, melynek kezdetén az emberek nagy 
sokasága részéről őszintébb hazafiságot, nagyobb önzetlen-
séget s nemesebb léleknagyságot tapasztaltam volna. A 
nemzet ezúttal két főhibájáról, melyek az ifjúság hibái szok-
tak lenni, u. m. tapasztalatlanságáról és nagylelkűségéről 
tett tanúságot. — És ennek dacára a vallástalanság akkor 
megmérhetetlen nagy bajt okozott.»1 

1 A de Tocquei'ille, L'ancien régime et la révolution. L. I. ch. 2. II. c. 8. 

11 III. c, 2., 4. — Németül: «Der alte Staat, und die Révolution.» ford. Th. 
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Taine sok évi alapos vizsgálódás után egészen hasonló 
eredményre jutott s a többek kőzött a következőket mondja: 
«Összes forrástanulmányaim között nem födözhettem föl a 
falusi nemesekben azokat a basákat, akik ellen a forrada-
lom alatt annyit lármáztak. A polgársággal szemben, igaz, 
büszkék voltak, de a parasztokkal közönségesen jóságosan 
bántak. «Látogassuk csak meg a vidéken azokat a birtoko-
kat, a melyeken birtokosaik rajtuk laktak», irja Renauldon, «és 
száz közül csak egy vagy két zsarnokot fogunk találni, míg 
a többiek a nyomort jobbágyaikkal türelmesen megosztják. 
Adósaikat nemcsak nem zaklatják, hanem azoknak adósságai-
kat vagy elengedik vagy pedig a fizetést nekik mindenképen 
megkönnyítik. A bérlőknek, gazdatiszteknek és ügykezelőknek 
túlkapásaikat megszűntetik.»1 Egy angol irónő, aki őket a for-
radalom végével a vidéken megfigyelte, így ir: «Aixben meg-
vetik, de birtokaikon szeretik őket. Míg a legelőkelőbb polgá-
rok mellett fölemelt fővel és megvetőleg haladnak el, addig a 
parasztokat a legnagyobb udvariassággal és szivélyességgel 
köszöntik, Az egyik közülök az asszonyoknak, gyermekek-
nek és öregeknek gyapjút és lent ad, hogy télen át és rossz 
időben fonhassanak; az év "'égével azután jutalmat oszt ki 
azok között, akik a legjobb vásznat szőtték.» Páris és Ro-
mainville környékén az 1788-iki borzasztó vihar után bősé-
ges segítséget osztanak ki; télen át Párisban és Elzászban 
mindenki jutalmakat osztogat. «Egyik gazdag ember kör-
nyékének szerencsétlenei között 40,000 frankot osztott ki. 
A szerzetesek, akik a szerencsétlenségnek tanúi voltak, jó-
tékonyság tekintetében intézményökhöz hívek maradtak. 
A trónörökös születése alkalmával a montmorilloni ágoston-
rendüek 19 szegény családnak adó- és robot tartozását a 
saját zsebökből fizették ki. Midőn 1781-ben a Provenceban 
egy vihar a bor- és olajtermést tönkretette, a saint-maxi-
mini domonkosrendüek tartották el kerületüket. «A pá-
risi karthausiak a szegények közt hetenkint 18 métermázsa 
kenyeret osztanak ki. Az 1784-iki tél alkalmával a segély-
adományt minden vallási intézet fölemelte s azoknak bérlői 
a lakosság közt alamizsnát osztottak k i ; és hogy a több-
kiadást födözhessék, számos zárda szigorúbb böjtöt tartott.2 

Oelkers. Leipzig, 1867. S. 31., 35., 38., 85., 87., 119., 120., 125., 154., 

160., 172. 
1 Renauldon (avocat au baillage d'Issoudun) Traité historique et pra-

tique des droits seigneuriaux. 1765. Préface, p. 5. 
2 V. ö. Anne Plumptre, .A narrative of three years residence in Francé 

from 1802 to 1805. II. 357. — Baronne ctOberkirch, Mémoires II. 389. — 

Mme Vigée — Lebrun, Souvenirs, p. 171. — De l'état religieux, par les 

abbés de Bonnefoi et Bemard. 1784. p. 295. 
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Azért, midőn 1789. végén a szerzetrendek eltörléséről volt 
szó, sietett ez ellen minden városi hivatalnok, nemes, pol-
gár, iparos és földműves tiltakozni. Cháteau-Cambresisből 
hétszáz család kérvényezett a saint-andréi érdemes apátok 
és szerzetesek mellett, akik a szerencsétlenség idején aty-
jaik, jótevőik és táplálóik voltak.»1 Saint-Savin lakosai a 
Pyrenákben «kónyes szemekkel panaszolják el fájdalmukat 
és megütközésüket», melyet akkor éreztek, midőn hírét 
vették, hogy a benedekrendüek zárdáját, szegény vidékük-
nek egyetlen jótékony intézetét, eltörlik. A Thionville mel-
lett fekvő Sierknek előkelő polgárai jelentik, «hogy az 
ottani karthausi-zárda a vidék számára az Urnák valóságos 
szentélye, és naponta 1200—1500 embernek főmenedék-
helye. Ebben az évben a szerzetesek a saját gabonakészle-
tüket a folyó árnál 16 frankkal olcsóbban adták el.» A 
Lotharingiában fekvő Domiévre-beli kanonokok hetenkint 
hatvan személyt táplálnak és az érdekökben beadott kér-
vény a többek között a következőket tartalmazá: «Már 
csak a szegények iránt való könyörületből is, kiknek nyo-
mora határtalan, fönn kell őket tartani; ott, ahol sem zárda, 
sem alapítvány nincs, a nyomor égbekiáltó.»2 A Burgun-
diában, Semur mellett fekvő Montiers-Saint-Jean falu összes 
lakói a benedekrendüektől élnek és inségők idején azok 
táplálják őket. A poiatoni Airvault lakosai kérik, hogy 
hagyják meg náluk az ágostonrendüeket. «Az ő lételök», 
mondja a kérvény, «lényeges úgy városunkra, mint az or-
szágra nézve s eltöröltetésük által pótolhatatlan veszteséget 
szenvednénk.» A Morley mellett fekvő avey-i cistercita 
apátság «a körülötte fekvő összes községek számára min-
denkor a jótékonyság háza volt.» — A soissonsi városi 
tanács azt irja, hogy a St.-Jean des vignesi zárda «min-
denütt ott van, ahol áldozatot kell hozni.» — A rig-
ny-i bernardinusok «1789-ik év nyarán mindenöket oda-
adják: kenyerüket, gabnájokat, pénzöket és más segély 
eszközeiket; kölcsönöket vesznek föl — csakhogy a né-
pet szükségében segíthessék.» Ilyen nemes vonásokat 

1 Archives nationales, D. XIX. cartons 14., 15., 25. Öt fiók van tele 

ilyen kérvényekkel. 
3 V. ö. D. XIX. Carton i t . Ugyanitt található De Saintignon József 

domiévrei apátnak s a síerEetes kanonokok főnökének egyik szép levele. 
Ennek at apátnak 23.OOO frank évi jövedelme volt s ezzel 6066 frank nyűg* 
díj a, melyet a kormánytól különféle érdemeiért húzott. Minthogy pedig a 
saját személyére fordított kiadások évenkint csak mintegy 5000 frankot tettek 
ki, tizenegy év alatt több mint 250,000 frankot oszthatott ki a szegények 
között. 
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még nagy számban lehetne fölsorolni; de elég legyen ezút-
tal anhyit megjegyeznünk, hogy sok helyen a szerzeteseket 
a szegények «atyáinak mondották.» — Látni való, hogy a 
papi és világi földesurak, ha falun laknak, nem csupán 
önzők. A szerencsétlenségben, melynek szemtanúi, részvevők 
szoktak lenni; csak távoliétök törülheti el annak benyomá-
sait emlékezetökből. Az, amit a szem lát, a kebelbe mé-
lyen bevésődik; a szegény ember nyomorának látására, kivel 
éveken át köszöntést váltottunk, kinek életét ismerjük, aki 
képzeletünkre nézve nem elvont fogalom, nem statisztikai 
szám, hanem szenvedő lélek és szenvedő test, — nem lehet 
hidegen maradnunk. Különben is ROUSSEAU és az első nem-
zetgazdászok föllépése óta a humanitásnak napról-napra 
terjedő lehellete kezdi áthatni és mozgatni a szíveket. Kez-
denek a szegényekre gondolni és ezt a gondolást becsület-
beli dolognak tartják. Elég csak a rendek gyűléseinek 
jegyzőkönyvét olvasni, hogy lássuk, miszerint az embersze-
retet szelleme Párisból a vidék kastélyaiba és apátságaiba 
mindenfelé elterjedett.1 Néhány elzüllött kurta nemes kivé-
telével, akik csak a vadászatnak és az ivásnak éltek és 
ennek következtében állati életre sülyedtek, a falusi nemes-
ség többsége ama nemesekhez hasonlított, akiket Marmontel 
«erkölcsi beszélyeiben» szerepeltetett, mert a divat ilyenekké 
tette őket, Párisban ugyanis mindig a divat után indulnak. 
Jellemök többé nem feudális; érzők, nyájasak, fölötte udva-
riasak, meglehetősen képzettek, szeretik az általános szóla-
mokat s nagyon szívesen, könnyen és élénken megindulnak, 
eszerint tehát nagyon távol állanak a régi zsarnoki termé-
szettől. Szívesen támogatják a népet és a saját alattvalóikat 
lehetőleg kímélik.» 

«Amint az alsóbbrendű, akép a főnemesség és a papság 
is szabadelvű és emberszerető volt. Mindenütt csak ellensé-
geskedő és reformálni vágyó kiváltságosakat lehetett találni. 
«A divat úgy hozta magával, hogy mindenki gazdász le-
gyen; egyedül bölcsészetről, ncmzetgazdászatról, embersze-
retetről és azokról az eszközökről beszéltek, melyek által a 
szegény népen segíteni lehetne.»2 Az egyenlőséget is min-
denki a nyelvén hordozta. — Nem elégszenek meg álmok-
kal, vágyakkal, passiv reményekkel; hanem igazán és való-
ban nemesen is cselekednek, elég hogy valami szép legyen, 

1 A papi és világi földesurak maguktartásáról és érzelmeikről v. ö. 
még : Leonce de Lavergne, Les Assemblées provinciales, i vol. Legrand, 
L'Intendance du Hainant, i vol. Ilippeau, Le Gouvernement de Normandie, 
9. voll. 

2 De Vaublanc, Souvenirs, I. 117., 377. 
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mindjárt odaadó hívei vannak. Lafayette az északamerikai 
fölkelés első hírére honhagyja terhes ifjú nejét, az udvar 
tilalma dacára eltűnik, fregattát vesz, átevezi az Óceánt s 
Vashington oldala mellett küzd. «Mihelyt ama harcokról 
értesültem», mondja Lafayette, «szívemet vágy töltötte el 
s csak azt óhajtottam, hogy ezredemhez juthassak. Példáját 
sok nemes követte. Kétségtelenül szeretik a veszélyt, annak 
a valószínűsége, hogy ott puskatűzzel fogadtatnak, sokkal 
kedvesebbnek látszék előttük, semhogy annak alkalmát el-
mulasztották volna.1 Ezenkívül pedig az elnyomottak meg-
szabadításáról volt szó; «s ha már magunkat levertekké 
tettük, bölcsészeknek bizonyultunk», mondja az egyik a többi 
között,2 és azért lép a lovagi szellem a szabadság szolgá-
latába. — Más szolgálatokat is buzgón teljesítenek. A vidéki 
gyülekezeteken •— melyek közül némelyek 1778-ban és 
1779-ben, mások pedig 1789-ben tartattak, a vidéknek leg-
előkelőbb emberei vettek részt: püspökök, érsekek, apátok, 
hercegek, grófok, marquisk, a harmadik rendnek leggazda-
gabb és legműveltebb jeleseivel együtt ültek és ez a körül-
belől ezer tagból álló, a király által összehívott előkelő 
gyülekezet állapította meg a k ségvetést, védelmezte az 
adófizetőket a kincstárral szemben, telekkönyvet alapított, 
kiveté az adót, rendezte a robotszolgálatot, gondoskodott a 
mezei rendőrségről, szaporítá a jótékonysági intézeteket, 
oktatta a földmivelőket és javasolt, buzdított és vezetett 
minden reformmozgalmat. Gyűléseiknek jegyzökönyveit ol-
vastam: a húsz kötetre menő följegyzésekből kitűnik, hogy 
nincsenek jobb polgárok, becsületesebb tisztviselők, szor-
galmasabb emberek, mint ama gyülekezet tagjai és, hogy 
senki sem fáradhat többet minden jutalom nélkül, egyedül 
a közjóra való tekintetből, mint azok. A jó akarat nálok 
egyáltalán nem hiányzott. Akkor, midőn az aristokratia ha-
talmát elvesztendő volt, méltóbbnak mutatta magát arra, 
mint bármikor; semmittevésben felnőtt kiváltságos tagjai 
ismét a közélet emberei lettek, s mihelyt munkát kaptak, 
azonnal pontosan teljesíték kötelességeiket. A Berryben 
tartott első vidéki gyülekezeten (1778.) a séguriani apát 
jelentésében bátran kimondja, hogy «az adókivetésnek a 
közterhek testvéri fölosztásának kellene lennie.» A toursi 
tartományi gyűlésnek adóügyi bizottsága szintén a kivált-
ságosoknak sokféle adómentességéről panaszkodik.3 A berryí 
székeskáptalannak apátjai és perjeljei 1780-ban 60,000 lirát 

1 De Lauzun, Mémoires p. 8o. 
2 De Ségur, Mémoires I. 87. 
8 Léonce de Lavergne. Les assemblées provinciales, 26., 5 5 . , 183, 
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ajánlanak föl az adóterhek könnyítésére: ugyanannak a tar-
tománynak néhány nemese, ugyanarra a célra, ugyanabban 
az évben nem egészen huszonnégy óra alatt 17,000 lírát 
ad össze. 1787-ben, az alençoni tartományi gyűlésen á 
nemesség és a papság a szűkölködő adófizetők nyomorá-
nak enyhítésére minden plébánia területén 30,000 frankot 
adott.1 Ugyanannak az évnek ápril havában a király a 
nemesek gyülekezetében «az érsekeknek és a püspökök-
nek előzékenységéről beszél, akik a közterhek alól nem 
akarnak fölmentetni!» 1789. évi március havában, azonnal 
a kerületi gyűlések megnyitása után, kinyilatkoztatják az 
összes kiváltságosok, vagyis az egész papság és csaknem 
az egész nemesség, hogy az adómentességre vonatkozó 
előjogaikról egészen lemondanak. Ebbe az áldozatba mind-
nyájan beleegyeznek és ezt a harmadik rendnek szép, rokon-
szenves szavakban adják tudtára. Lusignan marquis kinyilat-
koztatja, hogy: tekintettel arra, hogy először emberek és 
polgárok vagyunk és csak azután nemesek, a toursi ke-
rületnek nemesei, ama hoszú ideig tartó hallgatásért, melyre 
őket a miniszteri hatalommal való visszaélés kárhoztatta, a 
bennök lakozó igazságnél és hazaszeretetnél fogva polgár-
társaiknak kinyilatkoztatják, hogy: a jövőben nem akarnak 
igényt tartani egyre sem ama pénzbeli előnyök közül, me-
lyeket számukra a hagyomány biztosított; s ünnepélyesen 
megfogadják, hogy a nemzet által elrendelt adókivetésnek 
magukat készséggel alávetik.» — Buzançois gróf így szól a 
berryi harmadik rendhez: «Ismétlem, hogy mindnyájan test-
vérek vagyunk; hogy terheiteket meg akarjuk veletek osz-
tani! Csak egyetlen kívánságunk van, veletek akarunk egye-
sülni, veletek összetartani. Meg vagyok bízva azzal, hogy 
nektek indítványt tegyek, hogy szándékaitok és panaszaitok 
tekintetében velünk egyesüljetek.» — Barbançon marquis a 
chateaurouxi nemesség nevében kimondja, hogy a követnek 
főkép három tulajdonsággal kell birnia, u. m.: becsületes-
séggel, jellemszilárdsággal és tudom ánynyal; a két elsőt 
mind a három rendben egyenlő mértékben föl lehet találni, 
de szaktudomány legtöbb van a harmadik rendnek, miután 
annak a részén van a gyakorlat.» — Legrand apát a cha-
teaurouxi papság nevében kinyilatkoztatja, hogy : «Sze-
meik előtt a dolgoknak új rendje keletkezik. Az előítélet 
fátyla szétszakadt, az ész uralomra jutott és minden francia 

1 Procès verbaux de l'Assemblée provinc. de Normandie, généralité 

d'Alençon, 252. — V. Ö. Archives nationales, H. 1149. : 1778-ban Moulins 

kerületben többnyire a nemesek a király által ütcsinálásra és jótékony célokra 

engedélyezett 60,000 frankhoz még 19.000 frankot toldottak. 
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szívén erőt veszen; mindazt, ami elavult nézeteken alapult, 
aláássa és erejét egyedül önmagából meríti.» — A kivált-
ságosak nemcsak hogy nyilatkozatokat tesznek, hanem azo-
kat a saját elhatározásukból teszik. Ugyanazon a nyelven 
beszélnek, melyen a harmadik rend tagjai; ugyanazoknak a 
bölcselőknek a tanítványai s úgy látszik, hogy ugyanazok-
ból az alapelvekből indulnak ki. A clermonti nemesek meg-
hagyják követeiknek, hogy «mindenekelőtt a közös emberi 
jogoknak tiszta és világos meghatározását követeljék.» — 
1788-ban a Dauphine legelőkelőbb nemesei közül kétszázan 
ugyané tartománynak papságával és harmadik rendjével 
egyesülten a királyhoz intézendő kérvényt irtak alá, mely-
ben a következők foglaltatnak : «a zsarnokságot sem az 
idö, sem a kötelékek nem képesek igazolni. Az embernek 
jogai egyedül a természettől vannak és függetlenek min-
den szerződéstől.»1 A nantesi és meulani nemesek azt 
mondják, hogy a politikai elvek ép oly föltétlenek, mint 
az erkölcsiek, mert mindkettőjüknek alapja az ész. A reimsi 
nemesség követeli, hogy a királyt kérjék, miszerint a bas-
tille lerontását rendelje el.» — A nemességet és a papsá-
got ilyen kívánságok és nyilatkozatok után a harmadik 
rend gyűléseiben gyakran kézszorításokkal, örömkönyek kö-
zött és lelkesült kiáltásokkal üdvözlik. Ily körülmények 
között hogy ne lehetne az egyetértésben hinni. Es mikép 
lehetne azt még csak gondolni is, hogy emberek, akik bé-
késen térnek be egy utcába, az utcasarkon egymással hajba-
kapjanak ? 

«Senki sem olyan bölcs, kogy ezt előre láthassa. S 
minthogy elvben föltételezzük, hogy az ember, főkép a nép 
közül való (l'homme du peuple) jó: hogyan lehetne azt csak 
gyanúsítani is, hogy azoknak, akik neki jót akarnak, rosz-
szat akarjon ? Lelkiismeretlenségnek tartanok vele nem jó-
akarókig- és rokonszenvesen bánni. Nemcsak érzéssel teljesen 
beszélnek, hanem be is bizonyítják, hogy tudnak érezni. «A 
lelkeket tevékeny szeretet tölti el, a gazdagok mitől sem 
félnek annyira, mint attól, hogy őket érzéketleneknek tart-
ják», mondja Lacretelle, aki ama korban élt. 2 Ugyanaz a 
párisi érsek, akit később kővel dobáltak, a Hôtel-Dieu 
(híres párisi kórház) kijavítására és célszerűbb berendezésére 
100,000 tallért ajándékozott. Berthier felügyelő, akit később 

1 Archives nationales, procés-verbaux et cahiers des États-généraux, T. 

XIII. 765. T. XIV. 183. XXIX. 352., 455., 458., 572—582. XLIX. 712., 

7 1 4 . CL. 266. — Prudhomme, Résumé des cahiers II, 39., 51-» 59- — D® 

Lavergne, 384. 
2 Lacretelle, Histoire de France au dix-huitième siècle. V. 2. 
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megöltek, az Ile-de-France tartományt az adónak arányla-
gosabb kivethetése céljából fölmérte, miáltal az adóteher 
először egy nyolcaddal, később pedig egy negyeddel köny-
nyebbült. 1 Beujon pénzüzér kórházat építtetett. Necker nem 
vette föl miniszteri fizetését és az államkincstárnak két mil-
liót kölcsönzött, csakhogy annak hitelét helyreállítsa. Cha-
rost herceg 1770-ben a saját birtokain eltörölte a robotot 
és Meillantban kórházat építtetett. 2 S midőn a király a sa-
ját jobbágyait fölszabadította, példáját sokan követték. 3 

Mirabeau marquis birtokán, Limousinben, a viszálkodások 
kiegyenlítésére ingyenes békebírósági irodát nyitott s Fleu-
ryben naponta 900 font kenyeret osztatott ki a szegények 
között.4 Barrai, castresi püspök, valamennyi plébánosnak 
megparancsolta, hogy a burgonya-ültetésről szónokoljanak. 
Guerchy marquis Young Arthurral együtt a széna közt 
mászkál, csakhogy a boglyarakást eltanulja. Franciaországba 
a kőnyomatást Lasteyrie marquis vitte be. Sok földesúr és 
főpap gazdasági intézeteket látogat, hasznos könyveket ir 
vagy fordít, figyelemmel kíséri a tudományok haladását, 
nemzetgazdászatot tanul, az iparral törődik és minden köz-

/ érdeket előmozdít. «A franciák — mondja továbbá L A C R E -
T E L L E — «soha sem voltak ama bajoknak, melyeknek el-
viselésére a természet ítélt bennünket s amelyek ezer meg 
ezer úton-módon hatolnak be a társadalmi intézményekbe, 
leküzdésében oly egyek. Ki hitte volna, hogy oly sok jó 
szándék egyesülésének átalános rombolás legyen a vége ? 
A kormány és a kiváltságosak megnyugszanak, ha arra 
gondolnak, hogy mit tettek vagy mit szándékoztak tenni. 
A király visszaemlékezik arra, hogy a protestánsoknak pol-
gárjogaikat visszaadta, a kínvallatást és a robotot eltörölte, 
a gabona-kereskedés szabadságát és a tartományi gyűlése-
ket behozta, a tengerészetet visszaállította, az amerikaiak-
nak segített, saját jobbágyait fölszabadította, háztartását 
korlátozta, Malesherbest, Turgot-t és Neckert miniszterekké 
tette, sajtószabadságot adott és a közvéleményre hallga-
tott. 5 Egy kormány sem lehetett volna kíméletesebb : július 

1 Procès-verbaux de l'Assemblée proviuc. D'Ile-de-France. 1787. p. 127. 
s D'Lavergne, 1. c. 52., 369. 
8 Le cri de la raison, par Clerget, curé d'Onans. 1789. p. 258. 
* Lucas de Montigny, Mém. de Mirabeau. I. 290., 368. — Théron de 

MontOgué, L'agriculture et les classes rurales dans le pays Toulousain, p. 14. 
5 Necker 1784-ben azt mondja, hogy: «A legtöbb külföldinek fogalma 

sem lehet arról a tekintélyről, melyben a közvélemény Franciaországban ré-
szesül ; csak nehezen képesek fölfogni, hogy micsoda láthatatlan hatalom 
Jehet az, mely még a király palotájára is kiterjed.» 
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14-én a bastillenek már csak hét foglya volt, akik közül 
egy hülyeség miatt, egy rokonai kérésére, négy pedig ha-
misításért volt bezárva.1 Soha egy király sem volt embe-
riesebb, jótékonyabb és egy sem érdeklődött jobban a sze-
rencsétlenek iránt, mint XVI. Lajos. Az 1784-iki árvizek és 
ragályos betegségek alkalmával három millió segélyt osz-
tott ki. Egy asszonynak, aki egyszerre három gyermeket 
szült, 200 lirát küldött.2 Egyik szigorü tél alatt konyháját 
a szegények számára naponta megnyitotta. Turgot bizony-
sága szerint Lajos a népet összes kortársai közül legjobban 
szerette. Hivatalnokai követték példáját s amint hivatalos 
leveleikből, melyeket nagy számmal olvastam, kitűnik, ki-
csiben mindegyik mintegy Turgot óhajtott volna lenni. Az 
egyik kórházat épít, a másik a munkások között jutalmakat 
osztogat, a harmadik asztalához kézműveseket hí meg, a 
negyedik mocsárokat szárít ki. Latour a Provenceban negy-
ven év alatt annyi jót tett, hogy a harmadik rend őt, vo-
nakodása dacára, arany éremmel tűntette k i . 3 — Egyik 
kormányzó arról tart fölolvasásokat, hogy mikép lehet ta-
karékosan kenyeret sütni. — Ilyen pásztorok nyájaik köze-
pett minő veszélynek lehetnének kitéve. Midőn a király a 
rendek gyűlését összehívta, senki sem gyanakodott, senki 
sem félt a jövőtől. Az emberek borzasztó biztosságban érez-
ték magukat.4 Az «új alkotmány behozataláról úgy beszél-
tek, mint könnyű s természetes dologról.» A legjobb és 
legerényesebb emberek Franciaország és az egész polgáro-
sult világra nézve boldogabb korszak bekövetkezését látták. 
A dicsvágyók örömmel várták a jövőt, amelyben majd fé-
nyes pálya nyílik előttük. De még a legkomorabb, legfé-
lénkebb vagy leglelkesültebb ember sem láthatta előre 
egyikét sem ama nevezetes eseményeknek, amelyek az össze-
gyűlt rendekre várakoztak.» 5 BLENNERHASSET SAROLTA, szü-
letett L E Y D E N grófnő rendkívüli olvasottságról és tudomá-

1 Granier de Cassagnac, Les causes de la révolution franç. II. 236. — 
Midőn Malesherbes XVI. Lajos trónralépése alkalmával azokat a börtönöket, 
melyekben politikai foglyok szoktak lenni, szokás szerint meglátogatta, mind-
össze csak két ilyen foglyot talált. így beszéli Sénac de Meilban, aki azt 
magától Malesherbestől hallotta. 

2 Archives nationales, H. 1418., 1149. F. 14. 2073. 
s Aulertin, L'Esprit public au 18. siècle, p. 484. — De Lavergne, 

loc. cit. p. 472. 
4 Mathieu Dumas, Mémoires I. 426. — Sir Samuel Romilly, Mémoire» 

L 99. — Mme de Genlis, Barentin ect. 
5 Taine-, L'Ancien régime. Treizième Édition Paris, 1885. p. 42 

3 8 8 - 3 9 8 . 
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nyosságról tanúskodó «Staél asszony életrajzában» ezeket 
mondja: «Franciaországban XVI. Lajos trónra lépése óta 
több visszásságot szűntettek meg, több javítást hoztak be, 
mint azelőtt száz év alatt. Tudjuk, hogy Sviith Ádám e 
király kormányáról «Wealth of Nations» című hírneves mű-
vében azt mondá, hogy az elfogatási parancsokat s az adók 
és átalán a közterhek behajtása körül történt visszaéléseket 
leszámítva, a szárazföld legjobb kormánya. Tocqueville utána 
csaknem száz évre kimutatta, hogy épen a régi kormány 
reformjainak mily nagy részök volt megbuktatásában. Az 
ancien régimenek bűnlajstromából, mint a többek közt Jef-
ferson1 kimutatja, a leggonoszabb pontokat már kitörölték 
vagy pedig kitörlendők voltak. Úgy látszik azonban, hogy 
a bizalmatlanság akép növekedett, amint a bajok fogytak. 
Jefferson Tamás, az Egyesült-Államok követe, jóllehet fana-
tikus köztársasági és a monarkhiának, melyet az emberiségre 
mért legnagyobb csapásokkal egy sorba helyez, engesztelhe-
tetlen gyűlölője, XVI. Lajosról úgy ítél, hogy az «nagy áldoza-
tokra képes és a legjobb akarattal van telve.» 1788-ik év 
augusztus havában «a birodalom legkötelességtudóbb em-
berének, legbecsületesebbnek, legtakarékosabbnak nevezi őt, 
aki a saját véleményét a nemzet kívánságának alá tudja 
rendelni.» «He had not a wish, but for the good of the 
nation» (Nincs más kívánsága, mint a népnek jóléte) mondja 
még a 78 éves agg XVI. Lajosról. 2 — Az erkölcsök még 
a nép kőzött is olyan szelídek voltak, hogy a franciákat 
bizonyára nem kedvelő Jefferson 1785-ben azt mondja, hogy 
éveket tölthet az ember Franciaországban, anélkül, hogy 
durvaságra találna. Részeg embert sohasem látott.»3 

Az ötvenezer francia lelkipásztorról, akiket a visszás 
elnevezés «alsó papságnak» mond és akiket a még visszá-
sabb politika reménytelen ínségre kárhoztatott, a protestáns 
lady ezeket mondja: «És mégis épen ők voltak azok, akik 
hivatásuk becsületét megmentették, amennyiben a nemzet-
nek a főváros előkelő és irodalmi körei által táplált romlott 
iránytól megóvott aránytalanul nagyobb részét a vallásos 
érzületben megtarták és amaz igénytelen erényeket ápolták, 
amelyek a polgárosodást védelmezik és a népeket a bukás-

1 Jejfimon, Comp'.ete Works. Autobiogr. I. 86. 
a Compl. Works I. 445. II. 221. 253. 439. 490. III. 502. A király 

oly készséggel ráállott minisztereinek minden reformjavaslataira, hogy Párisban 

nevetve mondották, hogy: ha a király egyszer arról is meg fog győződni, 

hogy ő maga is visszaélés, akkor meg fog szűnni létezni. Guizot, Ilistoire 

de f rancé V. 308. 

s- s Jefferson, Compl. Works. Correspondence I, 443. 
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tói megóvják. E papok sorában voltak ama tudós theolo-
gusok, az ő elvtársaik között a jámbor világiak, akik a ha-
gyományos egyházi tanítást és a francia kathoiicismusnak 
szigorú gyakorlatát oly szívós ragaszkodással tárták fönn, 
amely még Voltairet is csodálkozásra ragadta, a Taine-féle 
bölcselőt pedig szükségképen lelkesítette s rokonszenvre 
kényszerítette.» 1 

Hellwald Frigyes, darwinista művelődéstörténetiró be-
vallja, hogy: «Az újabb kutatások arra nézve is fölnyitották 
a szemeket, hogy a hajdani kormányuralom alatt tagadha-
tatlanul létezett visszaéléseket mily borzasztóan nagyították 
s hogy a reformok terén már akkor mily nagy haladás 
történt . . . Franciaország a XVIII. században polgárosult-
ságra nézve minden nemzetet fölülmúlt. A fejedelmi hata-
lomnak és a hűbéres nemességnek nyomása csaknem min-
denütt, de különösen Németországban sokkal nagyobb volt, 
mint Franciaországban . . . Franciaországnak akkor olyan 
uralkodója volt, aki az alkotmányos uralkodók mintaképe 
lehetett; kormánya bátran a szükséges reformok terére lé-
pett és a paraszt Franciaországban szabadság tekintetében 
sokkal magasabban állott, mint a szomszédos államokban.»2 

Látni való, hogy valamint Németországnak reformatió 
előtt való történelmét, akép Franciaországnak a forradalom 
előtt való történelmét pártoskodásból és előítéletből kelle-
ténél kedvezőtlenebbül irták le. Avégre, hogy a XVI., va-
lamint a XVIII. század forradalmát igazolják, az azokat 
megelőző állapotokat a legfeketébb színben festik. Az 
igazságot sokáig tudták elhomályosítani, de az végre mégis 
napfényre került. 

1 Blennerhasset, Frau von Staei. Berlin, 1887. I. 241. 287. 320. 321. 
399. 400. — Tainenek illető nyilatkozatait később közölni fogjuk. 

2 F. v. llelhvald, Culturgeschichte. 3. Aufl. 1884. II. 521. 
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Honnan van az, hogy a forradalom elmélete Franciaországban 
elterjedett és veszedelemre vezetett, míg Angliában gyakor-

latilag nem volt veszedelmes? 

Krre a kérdésre legjobban megfelelt TAINE, aki igy ir: 
«Úgy 1789 felé kezdték már az emberek megengedni, hogy 
az ész korszakában élnek és beismerték, hogy az emberi 
nem azelőtt gyermekkorát élte, míg most «nagykorúvá» lett. 
Végre az igazság kiderült és most fogjuk azt először látni, 
hogy a földön uralkodik. Az ő joga a legfőbb azért, mert 
ő az igazság, mindenkinek parancsolhat, mert természetsze-
rűleg átalános. A bölcselet e két hitágazatnál fogva a tizen-
hetedik század puritánizmusához, vagy a hetedik század 
mohamedánizmusához hasonlít. Ugyanaz a vallási ihlet, 
ugyanaz a buzgó reménység, ugyanaz a lelkesedés, ugyanaz 
a propaganda szellem, ugyanaz az uralomvágy, ugyanaz a 
szigorúság, ugyanaz a türelmetlenség, ugyanaz a becsvágy 
hatja át, melynél fogva az embereket egészen át akarja 
változtatni és egész életökre nézve a saját szája íze szerint 
átalakítani. Az új tannak szintén meg lesznek tanítói, hitelvei, 
népszerű katekizmusai, fanatikusai, inquisitorai és vértanúi. 
Épen oly tőrvényesen függetlennek fogja magát hirdetni, mint 
elődjei, akit egyedül illet az uralkodás és az ellene való 
föllázadás vakmerőség vagy pedig bűn. Elődjeitől csak az 
által különbözik, hogy az ész nevében lép föl, ahelyett, hogy 
Isten nevében akarna uralkodni.» 

Az ész tekintélye némi tekintetben csakugyan új volt. 
Az ész az emberi cselekedetekben és véleményekben mind-
addig nagyon csekély és alárendelt szerepet játszott. — 
A kezdeményezések és a vezetések máshonnan származtak: 
a hit és az engedelmesség örökösök voltak: az ember ke-
resztény és alattvaló volt, mert kereszténynek és alattvaló-
nak született. — A most keletkező észbölcselet elismert 
hatalmakat, érvényben levő tőrvényeket és uralkodó vallást 
talál; ebben a régi épületben kő követ tart s egyik emelet 
a másikra támaszkodik. Azonban minő a közös ragasztó 
anyag és hol van az alapkő? Mindama polgári törvényeket, 
melyeknek a házasságok, a szerződések, a tulajdon stb. alá 



vannak rendelve, ki hitelesiti, ki erősiti meg ezeket a bizarr 
és egymásnak ellenmondó törvényeket? Először is az ember-
emlékezet óta bevett szokás, amely a vidék, a sajátságok, 
a viszonyok, az egyeseknek állása és más körülmények 
szerint különböző; továbbá, a király akarata, aki a szokást 
följegyeztette és szentesítette. — És ki szentesíti ezt az 
akaratot, a fejedelemnek ezt a fensőbbségét ? Először is a 
nyolcszáz éves birtoklás, az öröklött jog, mely ahhoz hason-
lít, melylyel a saját birtokát illetőleg mindenki rendelkezik; 
birtok-jog, mely valamely családot megillet és a legidő-
sebbről a legidősebbre száll az állam első alapítójától kezdve, 
egész annak legvégső utódjáig; végül a vallás, amely az 
embereknek megparancsolja, hogy magukat a létező hatal-
masságoknak alájok rendeljék. — De - - ismét — mi szen-
tesíti ezt a vallást? Mindenek előtt az 1800 éves hagyomány; 
régi és megegyező bizonyítékoknak végtelen sora; továbbá, 
kezdetben Krisztusnak jelenléte és tanítása, azután a világ 
kezdetétől fogva Istennek igéje és parancsolatai. — A mult 
az egész társadalmi és erkölcsi rendben a jelent ekép iga-
zolja; az intézmények régisége jogcím ezekre nézve és ha 
az idő által megszilárdult eme rétegek alatt a föld mélyé-
ben a legelső ősi kövületet keressük, azt az Isten akaratá-
ban találjuk föl. — Ez az elmélet az egész XVII. század 
alatt minden kebelben még mint a meggyökerezett szokás-
nak és veleszületett tekintélynek formája élt; nem vetették 
alá semmi vizsgálatnak, hanem úgy tekintették, mint az 
ember testi szervezetének élő szívét, melytől az ember 
abban a pillanatban, midőn meg akarja érinteni, visszariad, 
mert az a bizonytalan érzelem vesz rajta erőt, hogy ha 
megérinti, talán megszűnik mozogni. A legfüggetlenebbek, 
CARTESius-sal az élükön, tiltakoznának az ellen, hogy őket 
azokkal az ábrándozó szédelgőkkel téveszszék össze, akik 
nem a szokásos és már járt úton haladnak, hanem össze-
vissza, hegyen-völgyön keresztül-kasul kalandoznak. Nem-
csak, hogy midőn hitágazataikat a módszeres kételynek 
alávetik, «a hitnek igazságait» kiveszik és mint szentséget 
külön helyezik,1 hanem még a dogmák is, melyekről azt 
hiszik, hogy azokat félre tették, megmaradnak elméjök-
ben titkos működésben és bölcseletökből észrevétlenül a 
kereszténységre való előkészületet vagy annak megerősíté-
sét képezik. Egészben véve el lehet mondani, hogy a XVII. 
században az alapeszméket a hit, ennek gyakorlása s a vallási 
és politikai intézmények szolgáltatják. Az ész, bármit mond-
jon is, csak alárendelt hivatalnok, szónok, munkás, melyet 

1 V. ö. pl. Descartes, Discours de la méthode. 
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a vallás és a monarkhia a saját érdekében fölhasznál. Lafon-
taine kivételével, aki e tekintetben szintúgy, mint minden 
más tekintetben egyedül áll, a legnagyobb és legfüggetle-
nebb gondolkodók, mint PASCAL, CARTESIUS, BOSSUET, L A B -
RUYÉRE a természetről, az emberekről, a társadalomról, a 
jogról és a kormányról való fogalmaikat, a fönnálló kormány-
tól kölcsönzik. Mindaddig, míg az ész erre a hivatásra van 
szorítva, az államtanácsos a rendkívüli hitszónok szerepét 
viszi, akit clüljárói a bölcselet és az irodalom terén missio 
útazásra küldenek. Távol van attól, hogy romboljon, hanem 
inkább még épít és egész a kormányra jutásig főfoglalatos-
sága abban áll, hogy jó keresztényeket és hű alattvalókat 
képezzen. 

Azonban a szerepek fölcserélődnek : a hagyomány az 
első helyről a másodikra száll alá és az ész a másodikról 
az elsőre emelkedik. Egyrészt XIV. és XV. Lajos rossz 
kormánya okozta, hogy a hagyományos tiszteletnek és 
gyermeki engedelmességnek alapja, melyre a monarkhia és 
a vallás támaszkodott s mely azokat a szigorú vizsgá-
lódás és kételkedés ellen oltalmazta, darabokra omlott; 
ettől fogva a hagyomány tekintélye észrevétlenül csökken, 
mígnem végre teljesen elenyészik. Másrészt meg a tudo-
mány sokszoros és nagyszerű fölfedezéseinek segítségével 
lassan-lassan lerakja a közbizalomnak és az alárendelt-
ségnek alapját, mely a tudományt az érdekes furcsaság 
rangjáról a nyilvános hatalom rangjára emeli; azért nö-
vekszik az ész hatalma és mindeneket betölt. S jönni fog 
idő, midőn az uj tekintély a régit teljesen le fogja szori-
tani; akkor majd a hagyomány alapeszméi kénytelenek 
lesznek a hódító észnek engedni. A bírálat be fog hatolni 
a tilos szentélybe. Akkor majd az emberek ahelyett, hogy 
az adott igazság előtt meghajolnának, vizsgálni kezdik azt, 
hogy előbb megállapíthassák: a vallást, az államot, a tör-
vényeket, a szokást, szóval: az erkölcsi és gyakorlati élet-
nek minden szervezetét vegyelemzés alá vetik, hogy azokat 
az új tan elvei szerint megváltoztassák vagy újakkal he-
lyettesítsék. 

Mindez nagyon szép lenne, ha az új tanítás tökéletes 
volna és ha a történelem által kitanított és bírálatra képe-
sített ész megérthetné versenytársát, amelynek helyébe 
akar lépni. Mert ez esetben a hagyományban nem bitorlót 
látna, akit el kell űzni, hanem idősb nővérét, akinek részt 
kell juttatni. A hagyományos előítélet olyan, mint az ön-
tudatlan ész; ennek ép úgy megvannak a jogcímei, mint 
magának az észnek, de azokat nem képes többé föllelni ; 
és így helyes érvek helyett hamisakat hoz föl. Okmányai 
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mintegy el vannak temetve s kutatásokra volna szükség, 
hogy azok napvilágra jöhessenek, amelyekre azonban az 
előítélet képtelen ; mindazáltal azok az okmányok léteznek 
és a történelem azokat mai napság napvilágra hozza. — 
Ha a hagyományt szorosan vizsgáljuk, azt találjuk, hogy 
annak a forrása is, ép úgy, mint a tudományé, a tapaszta-
latok hosszú sorában fekszik; az emberek a tapogatódzó 
kutatásoknak hosszú sora után végre rájöttek, hogy az élet-
nek és gondolkodásnak bizonyos neme egyedül az ő hely-
zetökre illik és hogy az a leghasznosabb és leggyakorla-
tibb; az a szabály vagy dogma, amely előttünk ma önkénytes 
közmegegyezésnek, megállapodásnak látszik lenni, egykor 
nem volt más, mint a közjóra vezető rendszabály és sok-
szor még ma sem más; és főbb vonásaiban még ma is 
nélkülözhetetlen, úgy, hogy határozottan el lehet mondani, 
hogy az ember az oly társadalomban, amelyben a legfőbb 
előítéletek — a századok bölcseségének eme becses ha-
gyatéka — rögtön eltűnnének, azonnal a vadság és a mű-
veletlenség állapotába esnék vissza . . . Egyátalán véve 
elmondhatjuk, hogy minél átalánosabb és régibb valamely 
szokás, annál mélyebb élettani, egészségtani és társadalom-
politikai alapokon nyugszik . . . 

Ezek a hagyományos előítéletnek jogos igényei, mely, 
mint látjuk, ép úgy, mint az ösztön, az észnek vak formája. 
De még jogosultabb lesz ez az előítélet ama körülménynél 
fogva, hogy maga az ész is, ha tevékeny kíván lenni, kény-
telen az előítélet alakját elfogadni; mert egy tan sem hat-
hat addig tevékenyen, míg. vakká nem válik. Avégre, hogy 
gyakorlati érvényre jusson, hogy a lelkek fölött uralkod-
hasson, szükségképen kell, hogy mint bevett szokás, mint 
elterjedt vélemény, mint családi hagyomány, mint kész hit-
ágazat a lélekkel közöltessék s az értelem mozgékony ma-
gaslatairól le kell szállania, hogy az akaratnak csendes Ia-
pályain telepedjék meg. Csak így lehet aztán a jellemnek 
egyik alkatrészévé és socialis erővé. Azonban egyúttal meg-
szűnik bírálati lenni és tisztán látni; többé semmi kételyt, 
ellenmondást, korlátozást vagy változtatást nem tűr; a sa-
ját bizonyítékait sem ismeri többé vagy azokat félreérti. 
Ma a haladás végtelenségében csaknem akép hiszünk, mint 
hajdan a bűnbeesésben hittek; véleményeinket még mindig 
«fölülről készen» kapjuk, és a tudományok akadémiája sok 
tekintetben a régi zsinatok helyét foglalja el. A hit és az 
engedelmesség, kivéve néhány szaktudóst, a többségre 
nézve mindig meggondolatlan marad, és az ész hasztalan 
akadna föl azon, hogy az előítélet uralkodik, mert, ha ő 
maga is uralkodni akar, előbb előítéletté kell változnia, 
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A X V I I I . századbeli ész, szerencsétlenségére, nem volt 
képes a hagyományt megérteni. A történelmet megvetet-
ték; a tudományokat unalmasoknak és nehézkeseknek tar-
tották ; tudományos compilatiókról, terjedelmes szöveggyűj-
teményekről, a kritika lassú munkájáról mitsem akartak 
tudni. V O L T A I R E kigúnyolta a benedekrendűeket . . . 1 S 
minthogy a multat félreértették, a jelent is félreismerék. 
A parasztról, a munkásról, a falusi nemesről nem volt he-
lyes fogalmuk ; csak a távolból s azért félhomályban, az ér-
zelgősség ködétől, a bölcselet elméletétől egészen átvál-
toztatva látták őket. Két-három ezer irodalmilag képzett 
világfi képezte a «honnêtes gens» körét, akik abból a kör-
ből soha ki nem léptek. — Több mint húsz millió ember 
alig haladta túl a középkornak műveltségfokát, azért a so-
cialis épületnek, mely a népnek lakásául volt szánva, alap-
vonalait a középkorból kellett kölcsönözni. Ezt az épületet 
ki kellett tisztítani, egészséges lakássá tenni, ablakokat rá-
rakni, falakat lerombolni, de az alapokat, az alépítményt 
és az átalános berendezést meg kelle tartani ; mert máskép 
a benne lakók, az épület lerombolása, tíz évi szabadban 
való kóborlás után kénytelenek lettek volna azt ugyanazon 
terv szerint ismét fölépíteni. A műveletlen lelkekben, me-
lyek még nem emelkedtek föl a szemlélődés magaslatára, 
a hit csak látható jelvényekhez fűződik s az engedelmessé-
get egyedül a fizikai kényszer eszközli ; a pap eszközli a 
a vallást, a csendőr az államot. MONTESQUIEU volt az egyet-
len jól értesült, bölcs iró századának összes irói között, a 
ki ezeket az igazságokat fölfedezte, egyúttal tudós, törté-
netíró, megfigyelő és jogász. O azonban, akár a jós, nagy-
képű mondásokban és talányokban beszélt s valahányszor 
hazájáról és koráról kellene valamit mondania, sietve átsur-
ran fölötte, mintha parázs volna a talpa alatt. Azért is tisz-
teletben állott ugyan, de egyedül és elkülönzötten s hírneve 
dacára nem volt befolyása. A klasszikus ész nem akart 
annyira menni, hogy a régi és a modern embert fáradság-
gal tanulmányozza; sokkal rövidebbnek és kényelmesebb-
nek találta, hogy eredeti hajlamát követve, az igazi em-
berrel szemben szemet hunyjon, megszokott gondolatkörében 
mozogjon s ebből az ember fogalmát átalán véve megal-
kossa s arra a levegőbe építsen. Ez elvakultság következté-
ben megszűnik az egykorú intézményeknek eleven gyökereit 
látni és minthogy azokat nem látja, létezésüket is tagadja. 
Előtte a hagyományos előítélet tiszta előítéletté lesz; a ha-

' A benedekrendűek történelmi munkásságának becsét, ma a tudomány 

átalában elismeri. 
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gyománynak nincsenek többé jogigényei, uralma jogbitor-
lás, Ettől fogva az ész fegyverre kel elődje ellen, hogy tőle 
a lelkek fölött való uralmat elrabolja és a hazugság orszá-
gának helyére az igazságét tegye. 

«Abban mindannyian megegyeznek, hogy a hagyo-
mánynyal ellenségkép kell bánni. Nem akarják beismerni, 
hogy az ész és a hagyomány egy és ugyanazt az erődöt 
egyetértésben és közösen védelmezhetnék; azt hiszik, hogy 
midőn az egyik bevonul, a másiknak ki kell vonulnia és 
az előítélet ellenében mostantól fogva új előítélet kelet-
kezik. 

«A hagyomány tehát átok alatt van. Arra törekszenek, 
hogy a «gyalázatos» tant és annak híveit megsemmisítsék. 
Ez a főbaja az emberiségnek, amely magát ennek kiirtása 
után egészen jól érezné. — A millenium folyamatban van, 
de azt előbb az észnek kell megalapítania, így aztán min-
dent az ész üdvös tekintélyének köszönnek: úgy a dolgok 
régi rendjének megsemmisítését, mint az újnak megál-
lapítását.» 

«Az észt a XVIII. században mindenütt lehet találni 
és kívüle a világon semmi sem érvényes. — Az új ideologia 
szerint minden szellem minden igazságot fölfoghat; ha pedig 
a szellem nem fogja föl az igazságot, akkor annak mi vagyunk 
az oka, akik azt arra rosszul készítettük elő.» 

«Az ember tehetségéről táplált eme magasztos eszmé-
hez annak szívéről való nem csekélyebb vélemény társul. 
Rousseau az embert jónak nyilvánítja és a finomabb világ 
ezt a hitet a divatnak minden túlzásaival és a salonnak 
egész érzelgősségével együtt magáévá tette. Az önámítás 
még az államférfiakat is hatalmába keríti, mint pl. Turgot-t 
és Neckert. —• A kor bölcsei még a borzasztó népfölkelé-
sek idején is azt hiszik, hogy csupa pásztordal között élnek 
és hogy az üvöltő, lázongó állatsereget fuvola hangjai mel-
lett az istállóba lehet csalogatni.» 

«Szomorú látvány, midőn valaki a juhakolban elalszik 
és fölébredésével azt veszi észre, hogy juhai farkasokká vál-
toztak; már pedig forradalom idején az ember ilyesmire el 
lehet készülve. A bölcselők ép az észre való tekintettel 
kétszeresen tévedtek. Nemcsak, hogy ritka az ész, hanem 
még az emberek és az emberiség magatartására való be-
folyása is nagyon csekély. Ha néhány higgadt, világos szel-
lemtől eltekintünk, melyekben az ész lehet az uralkodó, 
mert nincsen versenytársa, nagyon távol van az ész attól, 
hogy az első szerepet játsza; ez a szerep más hatalmassá-
gokat illet, amelyek velünk születnek és az első foglalás 
jogának alapján a lakás birtokában maradnak. A tér, amelyet 
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ott az ész elfoglal, mindig nagyon szűk; a hivatal, melyet 
visel, legtöbbnyire csak másodrangú. Az ész többnyire csak 
alárendelt közeg, alárendelt házi ügyvéd, akit a háznak bir-
tokosai ügyeiknek vezetésével megbíznak; és ha a nyilvá-
nosság terén megadják neki az első helyet, az csak a tisz-
tesség miatt történik. Nevezzék bár az észt uralkodójuknak, 
soha sem adnak neki maguk fölött csak ideiglenes uralmat 
s névleges uralkodása mellett ők az urak a házban. Az 
embernek e mesterei és urai pedig a következők: a vér-
mérséklet, a testi szükségletek, az állati ösztön, az öröklött 
előítélet, a képzelő tehetség, átalán véve az uralkodó szen-
vedély és különösen a személyes, illetőleg a családi, osztály 
és pártérdek. Nagyon csalódunk, ha azt hiszszük, hogy az 
emberek természetüknél fogva jók, nagylelkűek, rokonszen-
vesek vagy legalább nyájasak, előzékenyek és készségesek-
magukat a társadalom vagy mások érdekeinek alárendelni. 
A legtöbben és pedig a legerősebbek magukra hagyva csak 
pombolásokat vinnének véghez. — Ha nem is bizonyos az, 
hogy az ember származására nézve a majomnak rokona, 
annyi bizonyos, hogy alkatára nézve a majomhoz nagyon 
hasonló állat; metsző fogai vannak, vértszomjazó és húsevő 
— s azért vadász és harcos. A nyerseség a vadság termé-
szetében fekszik s jó adag van benne a rombolás ösztöné-
ből és ha hozzá még francia, akkor van benne némi vidorság 
és nevetésvágy is és — sajátságos — szükségét érzi annak, 
hogy pusztításaihoz arcokat vágjon és bohóc-játékot játszék. 
Nézzük csak meg őt, midőn dolgozik . . . A finomabb, a 
szellemi szervezet gondolkodó lénynyé tette, amelyben a 
gazdagon képződő ábrándok maguktól borzasztó agyrémekké 
fejlődnek, hogy aggodalmait, reményeit és vágyait mérték 
nélkül növeljék. Innen származik az érzelmeknek nagy so-
kasága, a kedélymozgalmaknak és elragadtatásoknak hirtelen 
rohamai, a könnyenhivésnek, a gyanúsításnak, a lelkesedés-
nek és az ijedelemnek ragálya, különösen ha franciákról 
van szó, akik sodrukból oly könnyen kijönnek, idegen be-
nyomásoknak oly könnyen engednek és akiknél hiányzik az 
a természetes teher, melyet a nyálkás véralkat és a lassú 
gondolkozásmód német szomszédaikra rak. — Békés idők-
ben nem veszsziik észre az emberben eme nyers hatalma-
kat; minthogy gátak közé vannak szorítva s nem látszanak 
oly veszélyeseknek. Azt véli az ember, hogy azok meg 
vannak szelídítve, el vannak fojtva, azt hiszszük, hogy a 
rájok erőszakolt fegyelem természetükké vált és hogy gátak 
közt szokván folydogálni, ágyukban megmaradnak. Valójá-
ban pedig csak azért maradnak abban, mert máskép nem 
tehetnek, mint minden nyers erő és hatalom, mint az 
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áradat vagy a folyó; a gát kényszeríti mérsékletre. Kihá-
gásai és pusztításai ellen hozzá hasonló hatalmat kelle föl-
állítani, amely ép oly zsarnoki, mint ő; ép oly szigorú, ép 
oly fenyegető, erőszakos és gátló, mint ő; ezt pedig kez-
detben bandafőnöknek, később hadvezérnek hívták, de min-
den esetben választott vagy öröklő csendőr volt, aki éber 
szemei, erős karja, erőszakoskodása által félelmet ébreszt és 
e félelem segítségével a békét föntartja. Az emberek avégre, 
hogy ennek csapásait kormányozzák és korlátozzák, külön-
féle gépezeteket alkalmaznak; ilyenek: az ideiglenes alkot-
mány, a hatalom megosztása, törvények, törvényes forma-
ságok; de végre is az egész gépezetből kilátszik a csendőr, 
aki ellenünk, a bennünk megzabolázva vagy szunnyadozva 
lappangó vad, rablótermészetű és őrült emberek ellen föl 
van fegyverezve. 

«Az újabb elméletben ellenben épen a csendőr az, aki 
ellen az összes alapelvek küzdenek, ki ellen mindenféle 
óvórendszabályokat alkalmaznak s ki ellen mindenfelől bi-
zalmatlanság támad. A kormányt a népfönség nevében 
minden tekintélyétől, minden előjogaitól, minden kedvezmé-
nyezéstől, tartósságtól és erőtől megfosztják. A nép önma-
gának uralkodója és a kormány csak meghatalmazottja, sőt 
csak szolgája. Mihelyt a kormány ez alárendelt helyzetéből 
kilép, azonnal bitorol és az alkotmányok azt fogják mondani, 
hogy ily esetekben a forradalom nemcsak legszentebb jog, 
hanem kötelesség is. E tekintetben a tapasztalás megerősíti 
az elméletet és a tömeg által magyarázott «népfönség»-nek 
a legteljesebb anarkhia lesz a következménye, ami addig 
fog tartani, míg ugyanaz a dogma a főbbek által magya-
rázva tökéletes zsarnokságra vezet. Mert az elméletnek 
két oldala van s míg egyrészről a kormánynak romlására 
visz, másrészről az államnak határtalan kényuralmát idézi 
elő . . . Ha az állam — mint az észnek műve és képvi-
selője — az észt érvényre akarja emelni, akkor semmit 
sem szabad elmulasztania. E tekintetben a régi kormány 
az újhoz vezérel és az érvényben levő gyakorlat a szelle-
meket az új elméletre már ele re is hajlandóvá teszi. Az 
állam a közigazgatásnak összpontosítása folytán már rég 
időtől fogva mindenbe bele szól . . H A «társadalmi szer-
ződés» a királyi fönség helyére a nép fönségét helyezi és 
az utóbbi még föltétlenebb, mint az előbbi; a demokratikus 
zárdában, melyet Rousseau spártai és római minta szerint 
épít, az egyén semmi, az állam minden. — Kivétel és fön-

1 V. ö. Tocqueville, L'ancien régime, az egész második könyv és a 

harmadiknak egész harmadik fejezete. 
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tartás nélkül minden ember összes erejével és javaival együtt 
oda adjamagát: semmije sincs többé abból,ami volt vagy amije 
volt, s miden amivé azontúl lesz vagy amije lesz, egyedül 
á társadalom kegyeiből lesz, amely mindennek birtokosa 
és ura. Az államé szükségképen minden jog és az egyeseké 
semmi; mert máskép köztük civakodások támadnának, me-
lyek «miután kettőjüknek nincs közös elöljárójuk, aki ügyük-
ben ítéljen», soha sem érnének véget. Ha azonban magát 
mindegyik tökéletesen föláldozza, akkor az egyetértés a 
lehető legtökéletesebb; aki mindenről lemondott, annak 
nincs több követelni valója.»1 

Vonjuk le ezekből a következtetéseket. Mihelyt valamely 
testületnek tagjává leszek és magamnak semmi jogot sem 
tartok fönn, lemondok ezáltal javaimról, gyermekeimről, 
egyházamról, nézeteimről. Megszűnöm birtokos, atya, ke-
resztény, gondolkodó lenni; ezeket helyettem mind az áliam 
végzi el. Akaratom helyére a közakarat lép, vagyis de 
jure a számszerint mérlegelt többségnek változó önkénye, 
de facto annak a gyülekezetnek, pártnak vagy személynek me-
rev önkénye, amely a közhatalmat a kezében tartja. E tekin-
tetben az ámítás minden határt túllép. Grégoire az alkotmányozó 
gyűlésen már az első évben így szól: «a vallást, ha akar-
nók megváltóztathatnók, de nem akarjuk.» De kissé később 
akarják és meg is változtatják, először a HoLBACii-féle, 
azután a RoussEAü-féle vallást hozzák be és még sok mást 
is merészelnek tenni. Az állam által képviselt és magya-
rázott ész nevében mindent lerontanak és reformálnak: a 
szokásokat, az ünnepeket, a szertartásokat, a ruházatokat, 
az időszámítást, a naptárt, a mértékeket, a súlyokat, a hó-
napok és hetek neveit, az évszakok, napok, helyek és em-
lékek neveit, a családi és keresztneveket, a címeket, a 
társalgás hangját, a köszöntés és megszólítás módját, be-
széd és írásmódot, úgy, hogy a francia, mint hajdan a 
puritán vagy a quáker egész lényében átalakul és a min-
denható elv, mely őt megújítja, a kérlelhetetlen logika, mely 
őt kormányozza cselekedeteinek és egész külső életének 
legcsekélyebb körülményeiben is nyilvánul. Ilyen a klasz-
szikus észnek végeredménye és legfőbb diadala. Minthogy 
szűk agyvelőkben lakik hideg vagy dühöngő monomániává 
lesz, minden létezőnek lerombolására és gyalázására és 
újabb millenium fölállítására adja magát és mindezt csak 
azért teszi, hogy önmagának ellentmondó társadalmi ren-
det alkosson, amely őrült bachanaliához, majd spartai zár-
dához hasonlít és hogy az élő, állandó, a történelem által 
lassan képzett ember helyére, röktönzőtt bábot helyezzen, 

1 Rousseau, Contrat sociul I. 6. I. 9. 
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amely magától széthull, mihelyt a külső mekhanikus erő; 
mely létrehozta, megszűnik.»1 

Hasonló elméletek már többször fordultak meg az em-
berek képzeletében és még sokszor is fognak ott megfor-
dulni. Minden időben és mindenütt elég, ha csak az ember 
természetéről való fogalmak lényegesen megváltoznak arra 
nézve, hogy a politika és a vallás terén utópiák és fölfe-
dezések keletkezzenek. De ez még nem elég arra, hogy az 
új tan elterjedjen, vagy, hogy az elméletből gyakorlatba 
menjen át. A XVIII. század bölcselete Angliában keletke-
zett, de ott nem fejlődhetett ki, mert a rombolás és újítás 
láza ott csak fölületes, átmeneti volt. Deismus, atheismus, 
materialismus, skepticismus, ideologia, természetelmélet, az 
emberi jogok kinyilvánítása, Bolingbroke, Collins, Toland, 
Tindal, Maudeville, Hume, Hartley, Mill James és Bentham 
összes forradalmi tanaik ott csak üvegházi növény voltak, 
amelyek egyes tudósoknak szobáiban itt-ott fölvirágzottak, 
de a szabad levegőn rövid idő alatt tönkrementek.2 —• 
Franciaországban azonban a legjobban tenyészik és virul az 
Angliából átültetett növény és a kormányzóság idejétől 
fogva nagy virágzásban van. A növény magja, mintha 
kedvező talajra és égaljra talált volna, minden termőföldet 
elfoglal. — Az új növény elfoglalja az akadémiát, a szín-
házat, a salonokat és minden társaságban előtérbe nyomul. 
Knnek az az oka, hogy a mag kedvező talajra hullott, ahol 
nemcsak életnedvre talált, hanem a megkívántató tenyé-
szésre is. 

«Etenyészés előmozdítására a leghathatósabb eszkőzaszó 
művészete, az a tehetség, melynél fogva a franciák a legnehezebb 
dolgokat is világosan és könnyen fölfogható alakban tudják 
előadni.»3 «Az ügyesebb francia irók», mondja nagy ellen-
ségük (de M A I S T R E gróf), «jobban kifejezik a dolgokat, mint 
bármely más nemzet irói. Könyveik a komoly tudós szá-
mára kevés újat foglalnak magukban, de a szó művészeté-
vel uralkodnak az emberek fölött; a tömeg, amely más 
tudományos munkáknak nehézkes irályuk és gyalázatos ízlésök 
által a tudományok szentélyétől folytonosan távol tartatik, 

1 Taine, L'ancien régime, p. 266. 268. 271. 275. 282. 302. 308—311, 
322. 327. 328. 

2 «Who born within the last forty years has read a Word of Collins 
and Toland, and Tindal, and that whole race, who called themselves free-
thinkersh?» Bürke, Reflexions on the French Revolution. 1790. 

3 Joseph de Maistre, Oeuvres inédites, p. 8. I I . 



,411 

a francia módszer és Írásmód kellemének nem tud ellen-
állani.» A klasszikus szellem ekép szolgáltatja önmagának 
nemcsak az eszméket, hanem az azoknak terjesztésére szol-
gáló eszközöket is és a X V I I I . század elméletei hasonlíta-
nak a szárnyra kelt magokhoz, melyek a szántóföldeken 
maguktól szerte röpködnek. Akkor minden könyvet világ-
fiak, sőt világhölgyek számára irtak. F O N T E N E L L E «Világok 
többsége» című művében a főszemély egy marquise. VOL-
TAIRE «Metaphysiká»-ját és az erkölcsökről szóló «Essay»-
jét du C H A T E L E T asszony számára irta, ROUSSEAU pedig 
«Emib-jét EPINAY asszony számára. CONDILLAC «az érzel-
mekről szóló értekezését (Traité des sensations) F E R R A N D 
kisasszony eszméi után dolgozta ki s fiatal leányoknak ta-
nácsokat osztogat, hogy mikép olvassák «logiká»-ját. BAU-
DEAU «Gazdasagtanát» egy asszonynak ajánlja s annak azt 
meg is magyarázza. DIDEROT-nak legszellemesebb műve: 
1 'ESPINASSE kisasszonynak DALEMBF.RT-tel és BORDEU-VCI 
alvó beszélgetése: a vakokról, siketekről, némákról szóló 
levelei részben vagy egészben asszonyokhoz vannak in-
tézve. Csaknem minden irodalmi munka a szalonból indul 
ki és a szalonban olvassák föl, mielőtt a közönség ke-
zébe adják. — 

Nem csoda, ha ily körülmények között a hivatásszerű 
bölcselők oly világfiakká lesznek, aminők soha sehol nem 
voltak. «Az eszes, tudományos ember», mondja egy angol 
utazó, «itt abban találja legnagyobb örömét, ha a divat-
emberek fényes körében uralkodhatik.» 1 Míg az angol tu-
dósok mogorván könyveik közé temetkeznek, egyedül 
maguknak élnek, és a társadalomban csak mint jobbágyok, 
vagyis egyik-másik pártnak a szolgálatában mint hirlap-
és röpirat irók szerepelnek, addig a francia irókat minden-
nap társaságba hívják és a szalonoknak díszéül és a tár-
salgás központjául szolgálnak.2 Minden előkelőbb családnak 
megvan a maga házi bölcselője, később házi intézője és 
tudósa . . . Az ilyen közönség az irodalmárnak kötelességévé 

1 John Andrews, A comparative view of the French and English 
nations. 1785. — Arthur Young, Travels in France I. 123. — Nagyon 
szánakoznám afölött, aki azt hiszi, hogy elég valamely londoni magasabb 
körbe való fölvételre az, ha valaki a Royal Society tagja. Párisban más 
szokás; itt a tudós akadémiának minden tagja kitűnő fogadtatásra talál.» 

2 Párisban a d'Alamberteket, Marmonteleket, Baillykat hercegek ter-
meiben találtam s ezt mindkét részről nagy előnynek tekintették . . . Arról, 
aki nálunk, Angliában könyveket ir, azt hiszik, hogy a mérvadó és vígabb 
körök társaságáról végkép lemondott. Ellenben a párisi irók élete ép oly kel-
lemes, mint a nagy uraké.» Stendhal, Romé Naples et Florence. p. 377, 
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teszi, hogy inkább iró, mint bölcselő legyen. A gondol-
kodót kényszerítik, hogy kifejezésmódjára ép annyi figyel-
met fordítson, mint gondolataira; nem szabad pusztán szoba-
tudósnak lenni. Nem folians kötetei mellett virrasztó német 
tudós; nem szemlélődésben elmerült metaphysikus, jegyze-
teket firkáló tanítványokból álló hallgatósággal és olyan 
olvasóközönséggel, amely a fáradságos olvasásra is hajlandó; 
nem K A N T , aki magának külön nyelvet alkot és megköve-
teli, hogy a közönség azt a nyelvet az ő kedvéért megta-
nulja, s aki szobáját csak azért hagyja el, hogy a hallgató 
terembe menjen. Franciaországban a tudósok az ékesszó-
lásnak mind megannyi 'mesterei; d ' A L E M B E R T , a mathema-
tikus értekezéseket ir az ékesszólásról; BUFFON, a természet-
búvár beszédet tart az irályról; MONTESQUIEU, a jogász 
értekezést ir az ízlésről; CONDILLAC, a psychologus könyvet 
ir a művészetről. Legfőbb dicsőségük abban áll, hogy a 
bölcselet nekik köszönheti a művelt körökbe való fölvéte-
lét, hogy ők azt a tanteremből a társaságba, a társalgásba 
átültették.1 

«Indítványozzuk csak, hogy a társadalom nagy épüle-
tét le kell rontani és azt egészen más terv szerint újra 
fölépíteni; rendesen oly emberek hallgatnak ránk, akiknek 
nincs lakásuk, akik padlásszobákban vagy pincékben élnek 
vagy pedig szabad ég alatt kénytelenek hálni. A nép nagy 
tömege, melynek bár szűk, de rendes lakása van, fél a költö-
zéstől és inkább a régiben marad. Még nagyobb nehézsé-
get fog okozni a felsőbb osztály, melynek a legszebb lakásai 
vannak; ennek, hogy az indítványt elfogadja, vagy nagyon 
elvakultnak vagy fölötte önzetlennek kell lennie. Angliában 
a veszélyt nagyon hamar főiismerik. Ott ugyan a bölcselet 
koraérett és benszülött, de azért otthonossá nem lehet. 
Montesquieu 1729-ben így ir : Angliában nincs vallás. — 
Ha itt valaki vallásról beszél, elkezdenek nevetni.» Ötven 
évvel később máskép állt a dolog. «Mindazok», — hogy 
Macaulayval szóljunk — «akik fejük fölött biztos födelet 
és hátukon jó kabátot éreztek», fölfogják az új tannak fon-
tosságát. Mindenesetre érezték, hogy nem szabad megen-
gedni, miszerint a szobalevegőben termelt eszméket az 
utcasarkokon hirdessék. A vallásgúnyolás előttük oktalan-
nak tűnik föl, indiscretiót látnak benne; a vallást a közrend 

1 Taine, L'ancien régime p. 329—334. — A szerző a negyedik könyv-
nek első fejezetében fölötte érdekes és érthető mődon megmutatja, hogy 
a legnagyobb francia irók, mint Montesquieu, Voltaire, Rousseau és Diderot, 
mikép kezelték a nyelvet, hogy a legnehezebb, legszárazabb, legcsiklandósabb 
dolgokról is tetszetősen, élcesen és pikánsán tudtak irni. 

33 
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összetartó elemének tekintik. Ez pedig onnan van, hogy a 
közügyekben, a közigazgatásban és kormányzásban maguk 
is tevékenyen részt vesznek és a mindennapi tapasztalás is 
ösztönzi őket. A gyakorlat megóvja őket a theoretikusok 
agyrémei ellen. Maguk próbálták, hogy mily nehéz embe-
reket kormányozni és sakban tartani. Maguk kezelték a gé-
pet és ismerik annak járását, értékét és árát. Azért nem 
könnyen hajlandók azt eldobni, hogy újat kíséreljenek meg, 
amelyet kitűnőnek mondanak, de amely egyelőre csak a 
papíron létezik. A baronet vagy a squire, aki kerületében 
békebíró, a plébánosban nélkülözhetetlen munkatársát, ter-
mészetes szövetségesét látja. A feslő házban ülő hercegnek 
vagy marquisnak szüksége van a püspök szavazatára és 
segítségére, hogy a vidékiek szavazataival rendelkező 15,000 
plébános szavazatát megnyerje. Es így mindannyian ugyan-
annak a társadalmi gépnek a kerekét forgatják, legyen az 
nagy vagy kicsiny, lényeges vagy lényegtelen és az által 
komolyságban, előrelátásban és érett értelemben mindnyájan 
nyernek. Ha az ember tárgyilagos dolgokkal foglalkozik, 
nem jő kísértetbe, hogy képzeleti és ábránd világról álmo-
dozzék; már az a körülmény sem hagy bennünket a leve-
gőben kalandozni, hogy szilárd talajon állunk. Minél több 
dolga van az embernek, annál kevesebbet álmodozik; elfog-
lalt, gyakorlati emberek előtt a társadalmi szerződésnek 
geometriája nem egyéb, mint a tiszta ész játéka. 

«De egészen máskép áll a dolog Franciaországban. 
Egy angol nemes beszéli: «Atyám reggel 3 órakor jött 
haza a (londoni) parlamentből; egész délelőtt beszédjének 
kefelevonatát javítgatta, azután pedig bennünket sebtiben 
és szórakozottan megölelve, politikai ebédre sietett. Fran-
ciaországban pedig, ahova 1774-ben jöttem, azt látom, hogy 
a legfőbb állású emberek szépen átengedik magukat a ké-
nyelemnek, összejönnek ugyan a ministerekkel, de csak 
azért, hogy egymásnak kölcsönösen bókokat mondjanak. 
Különben pedig Franciaország ügyei előttük ép oly idege-
nek, mint a japániakéi.»1 A helyi érdekű ügyek még 
ismeretlenebbek előttük, mint a közügyek; parasztjaikat csak 
tisztjeik jelentéseiből ismerik. Ha közülök valamelyik, mint 
kormányzó a vidékre megy, az csak a látszat miatt törté-
nik s míg az ügykezelő kormányoz, a kormányzó csak 
pompáz, fogad és ebédeket ad. A főnemes előtt a vallás 
és a kormányzás csak a szórakozás tárgyai. S minthogy 
csak magához hasonlókkal társalkodik, joga van mindent 
mondani. Ehhez járul még az, hogy a társadalom gépezete 

1 Stendhal, Romé, Naples et Florence. p. 371, 
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ember emlékezet óta a saját tengelye körül forog, mint a nap; 
kihozhatná-e tehát holmi szalonpletyka a sodrából? Az, aki 
ezt a gépezetet kezeli, épen nem szalonember s azért nem 
felelős annak járásáért, miatta nem kell aggódnia. Könyedén 
és bátran halad együtt a bölcselőkkel, a valósággal sza-
kítva, ábrándokba merül, épen mint valamely jó családból 
való fiatalember, aki az iskolából kilépve, bizonyos elvhez 
ragaszkodik, abból a következtetéseket levonja és rendszert 
alkot anélkül, hogy annak az elvnek gyakorlati alkalmazha-
tóságával a legkevesebbet törődnék.» — 

«De kövessük a bölcselet haladását, felsőbb körökben. 
A vallás az első és legerősebb csapásokat szenvedi. A két-
kedők kisded csapata, melyet XIV. Lajos alatt alig lehe-
tett észre venni, csendben újoncokat szerzett. — A kormány-
zóság alatt a hitetlenség nyíltan előtérbe lép. D'Argenson 
1753-ban így ir: «A papok gyűlölete magas fokra hágott. 
A papoknak nem lehet magukat az utcán mutatniok, hacsak 
azt nem akarják, hogy kifütyültessenek. Minthogy nemze-
tünk századunkban sokkal fölvilágosodottabb, mint Luther 
idejében volt, még tovább is fog menni és minden papot, 
kinyilatkoztatást és mysteriumot le fog a nyakáról rázni.» 
«Jó társaságban nem mer az ember a papok mellett szólni; 
aki ezt teszi, azt kigúnyolják és az inquisitió barátjának 
tartják. A papok ebben az évben azt vették észre, hogy 
az áldozók száma más évekhez képest, több mint egyhar-
maddal apadt. A jezsuiták collegiuma kiürült; 120 növendé-
ket vettek ki ez elhírhedt szerzetesek kezei közül. A párisi 
álarcos bálakon soha sem volt annyi püspöki, apáti, szer-
zetesi és apáca öltözet, mint most. Az ellenszenv oly nagy, 
hogy a legközépszerűbb könyvek is nagy föltűnést okoz-
nak, ha keresztényellenesek és mint ilyenek elítéltetnek. 
«Csaknem valamennyi tudós és iró» — mondja d'Argen-
son — «összeesküdik szent vallásunk ellen, melyet kemé-
nyen megingatnak; a jámboroknak ama törekvései, hogy a 
hitetleneket megtérítsék, ezeket a vallástalanságban még 
inkább megerősítik. A jámbor könyveket nem olvassák, 
már többé nem vitatkoznak, az emberek mindenen nevetnek 
és anyagelvűek maradnak.» 

«Walpole Horác, aki 1765-ben újra Franciaországba 
ment s akinek egészséges értelme a veszélyt előre látta, 
csodálkozik ez oktalanságon s így szól: «Ma tizenkét tudós-
nak a társaságában étkeztem; jóllehet a cselédek mind jelen 
voltak, az ószövetségről olyan szabad társalgás folyt, aminőt 
Angliában az én asztalomnál még akkor sem tűrnék meg, 
hacsak egy cseléd is volna jelen, aki hallhatná. A nevetés 
ép úgy kiment a divatból, mint a báb- vagy labdajáték, 
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Ezeknek a jó embereknek nincs már idejük a nevetésre, 
nagyon sok dolguk van. Mindenekelőtt Istent és a királyt 
kell trónjaiktól megfosztaniok; mindnyájan, férfiak úgy, mint 
asszonyok lelkiismeretesen részt vesznek a rombolásban. 
Szemeikben pártütő' vagyok, mert én még valamiben hi-
szek . . . Tudja, kit neveznek itt bölcselőnek? Először is 
mindenkit, azután pedig mindazokat, akik a pápaságnak 
ellenségei, a valóságban pedig minden vallásnak eltörlésére 
törekednek . . . Ezek a tudósok, vagy — bocsánat — böl-
cselők, kiállhatatlanok, fölületesek, elbizakodottak és fana-
tikusok. Szüntelenül hihetetlen szabadon tanítanak s beval-
lott tanításuk az atheismus. Még Voltaire sem elég már 
nekik; egyik buzgó párthívük azt mondá nekem, hogy 
«Voltaire bigott, deista.»1 

«A trón és az oltár közötti távolság kicsiny és mégis 
a közvéleménynek harminc évre van szüksége, hogy azt 
áthaladja. A századnak első felében még nincs politikai 
vagy socialis harcvonal. A «Perzsa levelek» gúnyja ép oly 
gyöngéd, mint mérsékelt; a «Törvények szelleme» conser-
vativ, de Saint-Pierre abbé ábrándjait kinevetik s az akadé-
miából őt magát is eltávolítják, midőn XIV. Lajost bátor-
kodott ócsárolni. Végre azonban az egyik részen a gazdászok, 
a másik részen pedig a parlamentáriusok botránkoztatták 
a közönséget. «A nemzet» — mondja Voltaire — «úgy 
1750 körül megunja a verseket, szomorújátékokat, vígjáté-
kokat, regényeket, operákat, regényes történeteket s a még 
regényesebb erkölcsi szemlélődéseket, a malasztról és el-
ragadtatásokról2 való vitatkozásokat és elkezd a gabonáról 
bölcselkedni. Honnan van az élelem drágasága? Miért rossz 
a földmívelő nép helyzete? Mi legyen a megadóztatás-
nak tárgya és mik legyenek határai? Nem kellene-e minden 
földbirtokot megadóztatni s szabad-e egy földbirtok után 
több adót szedni, mint amennyit az jövedelmez? Ilyen kér-
déseket hoznak föl a társalgótermekben és pedig a király 
tudtával, az ő háziorvosa Quesnay által, aki a physiokratikus 
rendszert megalapítja, mely a fönségjogot nagyobbítja, avég-
ből, hogy a népen könnyebbítsen s amely az adófizetők 
számát szaporítja, csakhogy az adókat kevésbé nyomasz-

1 H. Walpole, Letters and correspondence, 27. Sept. 1765. 18. u. 28. 

Oct. u. 19. Novemb. 1766. 
2 Katscher Lipót e szókat: «disputes sur la gráce et les convulsiona» 

így fordítja: «a kellemről és a hajlongásról való vitatkozás!!» — Természe-

tesen a malasztról és az állítólagos csodás elragadtatásokról való jansenista 

vitákat értette a szerző. Ez elragadtatások (convulsio) miatt Voltaire a janse-

nistákat gúnyosan többnyire «convulsionnaires» nevezi. 
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tókká tegye. Egyidejűleg még más, nem kevésbé új kér-
dések is jutnak fölszínre. Ilyenek : vájjon Franciaország 
képviseleti monarkhia vagy basa kormányzás alatt van-e? 
Vájjon absolut uralkodó törvénye alatt állunk-e vagy pedig 
korlátolt és ellenőrzött hatalom alatt? A parlamentnek szám-
kivetett tagjai arra szánták magukat, hogy a közjogot annak 
forrásán tanulmányozzák s tanácskoznak fölötte, akár az 
akadémiában. Tanulmányaik következtében az a vélemény 
terjed el, hogy a nép a király fölött áll, mint az egyház a 
pápa fölött.1 

«A változás meglepő, csaknem rögtöni. «Előbb» — 
mondja tovább d ' A R G E X S 0 X — «a közönség az állami új-
donságokra nem volt kíváncsi, most még a vidéken is 
minden ember párisi újságot olvas. Bár nyakra-főre okos-
kodnak a politika ellen, mégis folyton foglalkoznak vele.» 
Miután már ezt az anyagot a társalgás tárgyává tették, 
többé nem térnek el tőle s a társalgó termek megnyílnak 
a politikai bölcseletnek s ezzel együtt a társadalmi szerző-
désnek, az encyclopádiának, Rousseau, Mably, d'Holbach, 
Raynold és Diderot tanainak. A fölhevült d'Argenson 
1759-ben azt hiszi, hogy a dolog már végére jár s így 
szól: «Nálunk szabad és monarkhia-ellenes irányból bölcse-
leti szél fúj; ez a szellemekbe hatol s lehet, hogy a köz-
társasági állameszme már annyira a főkbe vette magát, hogy 
azt az első alkalommal keresztül viszik. A forradalom talán 
kevesebb verekedés közt szülemlik meg, mint átalán hiszik; 
közakarattal kellene azt létrehozni.» 2 

«Még nem jutottunk annyira, de a vétés már virágzik. 
Bachaumont 1762-ben a politikai röpiratoknak, füzeteknek 
és értekezéseknek egész özönéről tesz említést, «kormány-
és pénzügyekről egész dühvel vitatkoztak.» Walpole 1765-ben 
azt észleli, hogy az atheisták, akik akkor a társalgásban 
hangadók voltak, a királyok ellen ép oly hevesen keltek ki 
mint a papok ellen». 

«Az új bölcselet sokáig csak a válogatott körökben 
maradt s emiatt csak a jó társaságok számára való fény-
űzésnek tartatott. A középosztály a politikával nagyon ke-
veset vagy épen semmit sem törődött; a saját dolgai után 
látott s a király dolgai iránt nem érdeklődött.» 

De idővel a középosztály is kezdett az iránt érdeklődni. 
A kezdetben csak az aristokratiára szorítkozott tan, mint a 

1 D'Argenson, Mémoires IV. 141. VI. 320. 465. VII. 23. VIII. 153. 
C1753- I759)- — Rousseaunak az egyenlőtlenségről szóló értekezése szintén 
1753-ból ered. — A közvéleménynek emez elhatározó lépéséről 1. Aubertinnek 
«L'Esprit public au XV1I1. siècle» című kitűnő művét. 

2 Ez mintha az 1789. augusztus 4-ikéDek megjósolása volna. 



518 

folyóvíz beszivárog az összes hasadékokba s észrevétlenül 
elterjed az egész földszinten. ROUSSEAU iratai óriási sikert 
aratnak s a kormány iránt teljes bizalmatlanság uralkodik: 
a harmadik rendnek a bölcselet felé való fordulását e két, 
egy időben bekövetkezett eseménytől lehet keltezni. XVI. 
Lajos uralkodásának kezdetén egyik, hosszas távollét után, 
Franciaországba visszatérő utazó arra a kérdésre, hogy a 
nemzeten minő változásokat vesz észre, így felelt: «Semmi 
mást, mint azt, hogy most az utcákon beszélik azt, amit 
előbb csak a szalonokban beszéltek». — S amit az utcákon 
beszélnek, az Rousseaunak «értekezése az egyenlőtlenség-
ről», a «társadalmi szerződésről», csakhogy kibővítve és a 
tanítványok által különféle alakban népszerűsítve és ismé-
telve. Létezhetik-e valami csábítóbb a harmadik rendre 
nézve? Először is az átalános eszmék felé fordul és ezt az 
elméletet divatban találja; ez az elmélet aztán fegyvert ad 
a kezébe a társadalmi egyenlőtlenség és a politikai önkény 
ellenében, mely fegyver élesebb, mint aminőnek lennie kel-
lene. Oly emberek előtt, akik a közhatalmat ellenőrzik és 
a kiváltságokat el akarják törülni, nem létezhetik rokonszen-
vesebb tanító, mint a szellemes iró, a hatalmas logikus, a 
lelkesült szónok, aki a természeti joghoz ragaszkodik, a 
történelmi jogot tagadja, az emberek egyenlőségét hirdeti, 
a népfönséget bebizonyítja s a bitorlók, a bűn, a királyok-
nak és nagyoknak haszontalan, sőt káros volta miatt derűre-
borúra panaszkodik. E mellett még arról a módról, amint 
a szorgalmas és szigorú polgárság, az új munkások és a 
haladás emberei előtt komolyan, metsző és keserű guny-
nyal, az egyszerű szokásokat, a családi erényeket, a sze-
mélyes érdemet, a férfiúi erélyt magasztalván, kellemessé 
tudja tenni, — nem is szólottunk; plebejus iró, aki plebe-
jusoknak ir. Nem csoda tehát, ha őt vezéröknek választják 
és tanait avval a lelkesedéssel fogadják, amely az első gon-
dolatot és az első szerelmet szokta kísérni. 

«Mailét Dupan, illetékes szemtanú 1799-ben így ir: «A 
közép- és alsóbb osztályokban Rousseaunak százszor több 
olvasója volt, mint Voltairenek. Egyedül ő oltotta be a fran-
ciákba a népfönségről és annak legvégső következményeiről 
szóló tanokat. Nincs az a forradalmár, akit nem az ő anar-
khikus tanai lelkesítettek volna s aki nem égett volna a vágy-
tól, hogy azokat a tanokat megvalósítsa. Ez a «társadalmi 
szerződés, mely a társadalmat fölbomlasztja, volt az 1789-iki 
szónokoknak, az 1790-iki jakobinusoknak, az 1791-iki köz-
társaságiaknak és a többi dühös bolondoknak «koránjuk» 1 . . . 
Ez a könyv, mint a katekizmus, közkézen forog. Sareste 

1 Mercure britannique, t. II. 360. 
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tanár tanítványainak, bírák gyermekeinek, akik tőle jogot 
akarnak tanulni, mindjárt az első percben ezt a könyvet 
adja a kezeikbe tankönyv gyanánt. És ha ez az új politikai 
geometria nehéznek látszik, megtanulják legalább annak alap-
elvét, és ha még ezek is túlföllengősek, föllelik azoknak 
kézzel fogható következményeiket, a velők egyenértékű 
tanokat, az apró váltópénzt a divatos irodalomban, a szín-
darabokban, a történelmi munkákban és a regényekben. Az 
egész középosztályt, a művészeket, a hivatalnokokat, a pa-
pokat, az orvosokat, az ügyészeket, az ügyvédeket, az iro-
dalmárokat és hírlapírókat Rousseaunak köztársasági szelleme 
lelkesíti, melyet a legrosszabb és a legjobb szenvedélyek, 
a dicsvágy, az irigység, a szabadságszeretet a közjóért és 
a jogérzetért való buzgalom táplálnak.» 

«A harmadik rendnek viszonyai a XVIII. században 
nagyon megváltoznak. A munkás, a termelő, az iparűző, nye-
részkedő, takarékos polgár napról-napra gazdagabbá válik. 
Ez az osztály egyidejűleg a társadalom lajtorjáján is egy 
fokkal fölebb emelkedett s előkelőbbjei utolérik a legfelsőbb 
rendeket. Hajdan a nemes és a polgár között óriási különb-
ség volt; egymástól mindenben különböztek: ruházatban, 
lakásban, szokásokban, jellemben, a becsületről való fogal-
makban, gondolatokban, beszédben. Most a különbség csak-
nem észrevehetetlen. Egy részről a nemesség közeledett a 
harmadik rendhez, másrészről meg ez amahhoz, úgy hogy a 
tényleges egyenlőség a jogos egyenlőséget megelőzte. A 
forradalom előtti időszak végén nehéz a rendeket az utcán 
egymástól megkülönböztetni. A nemesek a városban nem 
hordanak többé kardot; a csipkét és paszományt félre tet-
ték s egyszerű kabátban járnak vagy kordélyen kocsikáznak. 
Az angol szokásoknak egyszerűségők és a harmadik rend-
nek szokásai a magán életben kényelmeseknek tűnnek föl 
előttük. Az örökös pompát alkalmatlannak találják. Mostan-
tól fogva bizalmasabb és kevésbé erőltetett modort vesz-
nek föl s kezdenek «polgártársaikkal fesztelenebből és aka-
dálytalanabbal érintkezni.» 

«A plebejus, ha tehetséges, a szalonban nemcsak meg-
jelenik, hanem abban uralkodik is. A társalgásban s tekin-
télyben is a legelső szerepet játszák: Voltaire, a jegyző fia, 
Diderot, a késes fia, Rousseau, az órás fia és d'Alembert, az 
üveges által fölnevelt lelenc; az elsőrangú csillagoknak haláluk 
után a legelőkelőbb hercegnők megelégszenek a másodrangú 
írókkal, s minden szellemi szerencsefit asztalukhoz hívnak, 
mint: Champfort lelencet, Beaumarchais-t, az órás fiát, Mar-
montel-t, a falusi szabó fiát s a jószívű emberek által eltar-
tott és fölnevelt Laharpe-ot stb. 
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«De a régi kormányak mitsem használ, hogy húsz év 
óta megszelídült; uralma most még nyomasztóbbnak látszik, 
mint azelőtt s tűszúrásai ép úgy elkeserítenek, mint előbb 
súlyos sebzései. Annyi bizonyos, hogy Maratban, Artois 
grófnak egyik állatorvosában, Robespierre-ben, az arrasi 
püspök védencében, Dantonban a méryi egyszerű ügyvédben 
és még sok másokban az önszeretet sokszor meg volt sértve. 
Rousseaunak lehet bűnül fölróni, hogy az emberekben ter-
mészetes és a franciákban túlérzékeny hiúság még érzéke-
nyebbé lett. A háborgó szívet minden haragra lobbantja; 
minden kicsiséget, minden lenézetést, minden mellőztetést, 
figyelmetlenséget vagy hidegséget rossznéven vesz, sértés-
nek tekint. -—• — 1 

« E szerint sajátságos látvány tárul szemeink elé; látunk 
emberies elvektől áthatott aristokratiát, udvaroncokat, akik 
az udvarnak ellenségei s kiváltságosokat, akik az előjogokat 
aláássák. — A régi nemesi és monarkhikus szellemben csak 
néhány főúri család marad meg; az újításoknak az egész 
ifjabb nemzedék meg van nyerve. «Ami minket, francia ifjú 
nemességet illet» — mondja ama nemességnek egyik tagja,2 

«így jártunk mi, nem sajnálva a multat és nem törődve a jövő-
vel, vidáman és megelégedetten a virág-szőnyegen, mely 
az örvényt előttünk eltakarta. Őseinknek régi divatjait, feu-
dális gőgjét és merev illemszabályait kinevettük; mindent, 
ami régi volt, kényelmetlennek és oktalannak tartottunk. A 
régi tanok fontossága nehéz volt nekünk. Voltairenek ne-
vető bölcselete magával ragadott minket, mert mulatta -
tóan szórakoztatott. — .A komolyabb irókat szabadelvűsé-
gökért és az önkénynyel szemben tanúsított ellenállásukért 
csodáltuk, anélkül, hogy értelmökbe mélyebben behatol-
tunk volna . . . A szabadság, bármi nyelven szólott is hoz-
zánk, merészsége, az egyenlőség kényelmessége miatt tet-
szett nekünk. A kamarillának és a papságnak, amelyek az 

1 Ki hitte volna ? Sem a nagy adók, sem a titkos elfogatási parancsok, 
sem a felügyelők zaklatásai, sem az igazságszolgáltatásnak káros lassúsága, 
sem a közhatalomnak egyéb visszaélései nem voltak képesek a nemzetet 
annyira elkeseríteni, mint a nemességnek előítéletei. Világos bizonyítéka 
ennek az a körülmény, hogy a polgárok, az irók, a pénzemberek, szóval 
mindazok, akik a nemességre irigykedtek, fölingerelték ez ellen a városi 
népséget és a falusi parasztokat. — Rivarol, Mémoires. Rivarol monarkhikus 
szabadelvű publicista, a hasonnevű marquisnak fivére, Taine szerint ama 
négy megfigyelő közé tartozik, akiknek véleményök Malouet, Malot-Dupan 
és Morris kormányzóé mellett a legtöbb sülylyal bir. V. ö. Caro, Rivarol et 
la Société française. Journal des Savants. Septembre—Novembre 1883. 

2 De Ségur, Mémoires. I. 17. 
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újítás szelleme ellen menydörögtek, aggodalmaikat kinevet-
tük. A színházban a köztársasági jeleneteket, az akadémiában 
a bölcseleti beszédeket, az irodalomban a merész műveket 
megtapsoltuk. Az irodalmi címeknek sok esetben előnyük 
volt a nemesi címek előtt. A másod- és harmadrangú Írók-
kal az előkelő társaságokban sokszor kíméletesebben bántak, 
mint a falusi nemesekkel. A dicséretnek egyetlen szava 
d'AiJEMBERT vagy D I D E R O T szájából kedvesebb volt előttünk, 
mint a legmagasabb fejedelmi kegy. El voltunk vakítva a 
remónynyel kecsegtető új gondolatok és tanok által; álom-
ban ringattuk magunkat, oly bölcseletről álmodtunk, amely 
az emberi nem boldogságát biztosítja; azt hittük, hogy oly 
aranykorszaknak megyünk eléje, amilyenről az elmúlt év-
századok nekünk fogalmat sem adhattak. Távol volt tőlünk, 
hogy a bekövetkezendő szerencsétlenségeket, kihágásokat, 
gonoszságokat, trón- és elvbukásokat előre láttuk volna; a 
jövőben mindazokat a jótéteményeket láttuk, melyeket az 
emberiségnek az ész uralma biztosítandó volt. — Az 
összes reformátor iratoknak, újítás terveknek, szabadelvű 
gondolatoknak és merész rendszereknek szabad folyást en-
gedtünk. Átalán azt hittük, hogy a tökéletesedés felé köze-
ledünk, anélkül, hogy az akadályokra gondoltunk volna és 
anélkül, hogy féltünk volna. Büszkék voltunk rá, hogy fran-
ciák vagyunk s még büszkébbek arra, hogy a X V I I I . szá-
zadban élünk. — Soha sern előzött meg oly borzasztó ébredés 
ily édes és csábító álmokban gazdag alvást!» 

«Az emberek a tárgyilagosság iránt való érzéköket, ily 
nagy mértékben még soha sem vesztették el. Soha sem 
voltak egyidejűleg oly vakok és agyrémekkel teltek. Zavaros 
tekintetök még soha sem láttatta velők oly csalfa színben 
a valódi veszélyeket, s oly homályos fényben a képzelteket. 
A hidegvérű külföldiek, akik a dolgok ez állapotának szintén 
szemtanúi, oly véleményben vannak, hogy a franciák agy-
velejében nem egészen rendjén megy a dolog (que les 
Français ont l'esprit dérangé»)1 

1 Taine, L'ancien régime, p. 302—365., 391., 399-, 401—419. , 426. 



A forradalmi hitetlen eszméknek bevitele Angliából 
Franciaországba. 

Macaulay X I V . L A J O S koráról így ir : «Franciaország 
abban az időben majdnem minden tekintetben fölényt gya-
korolt ; harci dicsősége tetőpontján állott, hatalmas szövet-
ségeket győzött le, békeföltételeket irt elő, nagy városokat 
és tartományokat igázott le, a castiliai büszkeséget meg-
törte és az olasz fejedelmeket maga elé idézte, hogy azok lábai 
elé a porba omoljanak. Tekintélye döntő volt a jó nevelés 
kérdéseiben, akár páros viaskodásról, akár menüettről volt 
szó; Franciaország határozta meg, hogy a gentlemannek 
kabátja minő szabású, parókája milyen hosszú, lábbelijének 
sarka alacsony vagy magas s a kalapja körül levő szalag 
keskeny vagy széles legyen-e. Az irodalomban az egész 
világnak törvényeket szabott. Európa csakúgy visszhangzott 
jeles íróinak dicsőségétől : egy országnak sem volt oly szo-
morújáték irója, mint Racine, olyan vígjáték irója, mint 
Molière, olyan szeretetreméltó fecsegője, mint La Fontaine, 
olyan ügyes szónoka, mint Bossuet. Olasz- és Spanyolország-
nak irodalmi fényök letűnt ; Németországban pedig még a 
hajnalpír sem mutatkozott. Franciaország abban az időben 
valóban annyira uralta mberiséget, mint a római köz-
társaság sohasem ; mert midőn Róma politikai hatalmát 
gyakorolta, a művészetekben és tudományokban Görögor-
szágnak szegény gyámoltja volt, míg Franciaország a körül-
fekvő országok fölött tényleg olyan hatalmat gyakorolt, a 
minővel Róma Görögország fölött s Görögország Róma 
fölött birt. A francianyelv csakhamar a társadalom és a 
diplomatia nyelve lőn. Némely fejedelmi udvarokban a fe-
jedelmek és nemesek helyesebben beszélték a francianyel-
vet, mint a saját anyanyelvöket. Szigetünkön nem lehetett 
ezt a szolgaságot annyira föltalálni, mint a szárazföldön, 
mi sem jó, sem rossz tulajdonságainkat az utánzóktól nem 
örököltük ; de itt is, habár nem szívesen és ellenkezve, hó-
doltunk a szomszédaink irodalmi fönhatóságának. Nagyon 
szép lett volna, ha iróink hasonlóan szemük előtt tartják 
vala az illemet, melyet nagynevű francia kortársaik, kevés 
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kivétellel, oly szépen megtartottak; az angol színdarabok, 
satirák, költemények és beszélyek aljas hangjuk nemzeti hír-
nevünknek egyik szégyenfoltját képezi.»1 

Az a szellemi befolyás, melyet Franciaország a XVII. 
század folytán az összes polgárosult világra gyakorolt, a 
következő században is tovább tartott, de jellegét teljesen 
megváltoztatta. A francia nemzet és irodalma XIV. Lajos 
alatt lényegére . nézve conservativ, monarkhikus, loyális, 
hivő, vallásos, erkölcsös és tisztességes volt. XIV. Lajos 
halála után mindez teljesen megváltozott. A francia iroda-
lom a XVIII. században és még a XIX. század alatt is 
uralmát még tágabb körre terjeszté ki, mint azelőtt; 2 de 
szelleme és jellege teljesen megváltozott; ledér, erkölcste-
len, hitetlen, köztársasági, forradalmár, a trón és az oltár 
ellensége lón. Buckle a legkörülményesebben leirta és elő-
adta, hogy mindez mikép és miért történt így; honnan 
eredt a hagy változás. 

B U C K L E ugyanis így i r : «Ámbár mi a francia nemzet 
iránt nagyon le voltunk kötelezve s még most is leköte-
lezve vagyunk ízlésünk és szokásaink nemesítéseért és az 
életnek minden kellemeiért, de azért semmi föltétlenül szük-
ségeset nem kölcsönöztünk tőle s semmi olyat, ami a népek 
sorsát állandóan megváltoztatja. Ellenben a franciák tőlünk 
nemcsak becses intézményeket kölcsönöztek, hanem törté-
nelmüknek legfontosabb mozzanatát is nem csekély mér-
tékben befolyásunknak köszönhetik. — Az 1789-iki for-
radalmukat, amint eléggé ismeretes, néhány angol (?) 
hozta létre, vagy, jobban mondva, okozta, akik műveik és 
beszédjeik által a népet ellenállásra izgatták; de az már 
kevésbé ismeretes, ámbár egészen bizonyos, hogy ezek a 
nagynevű népvezérek azt a bölcseletet és azokat az elve-

1 Macaulay, Geschichte Englands. I. 385. (Tauchn. Edit. I. 390—392.) 
2 Voltaire 1750. okt. 24-én Berlinből így ir : «Itt egészen Franciaor-

szágban találom magamat. Mindenütt nyelvünket beszélik. A németnyelv 
csak a katonák és a lovak nyelve. Az udvarnál németül a legkevesebbet 
beszélnek. En még egy szót sem hallottam kiejteni. Nyelvünk és szépirodal-
munk nagyobb hódítást visz véghez, mint Nagy-Károly.» Le Play, a híres 
socialis gazdász (La Réforme sociale. 6-e édit. 1878. I. 134.) így ir: «Az 
európai társadalom nem tudott volna boldogulni a nyelvegység jótéteménye 
nélkül, melyet kétszer szerzett meg, u. m. a középkorban és a XVIII. szá-
zadban. Az irányadó körök soha sem törekedtek oly nagyon a közös 
nyelvre, mint akkor. — Az általa beutazott országokban a műveltek még a 
jelen század első évtizedeiben is franciául értettek és beszéltek; később a 
külföldön a francianyelv tudása mind ritkább lett s helyébe a legújabb 
időben, mint világnyelv, az angol lépett. 
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ket, melyek hazájukba átültetve, ott borzasztó, bár üdvös(?!) 
eredményeket szültek, Angliában tanulták.»1 

B U C K L E műve I . kötetének 12-ik fejezetében közelebb-
ről és bővebben is kifejti, hogy a forradalmi eszmék mikép 
jutottak át Angliából Franciaországba. « X I V . Lajos alatt», 
mondja, «a franciák hiú fölfuvalkodottságukban megvetették 
a barbár népet, amely oly műveletlen, hogy fejedelme ellen 
folyton föllázad s rövid 40 év alatt egy királyt meggyil-
kolt, egyet pedig a trónjától megfosztott.2 Nem akarták 
elhinni, hogy oly nyugtalan tömeg képes lenne valamit föl-
mutatni, ami a művelt embereknek figyelmére méltó volna. 
Törvényeink, irodalmunk, szokásaink teljesen ismeretlenek 
voltak előttük s nagyon kétlem, hogy a X V I I . század vé-
gén Franciaországban öt olyan egyén lett volna, aki az 
angol nyelvet értette. 3 De a XIV. Lajos kora óta tett 
hosszas tapasztalás a franciákat arra birta, hogy némely 
véleményüket újra megfontolják. F megfontolás után belát-
ták, hogy a kényuralomnak mégis lehetnek veszélyes olda-
lai. Azért először gyönyörködve, s később tisztelettel te-
kintettek ama külföldi népre, mely tőlök csak keskeny 
tengerszoros által van ugyan elválasztva s mégis egész más 
fajtának látszék, amely elnyomóit megbüntette s azután 
szabadságát és boldogságát olyan fokra emelte, amelynek 
párját a világ nem képes fölmutatni. Ezek a nézetek, me-
lyeket a forradalom kitörése előtt Franciaországban minden 
művelt ember vallott, kezdetben azokra az emberekre szo-
rítkoztak, akik szellemi fölényük által koruknak vezérlői 
voltak. A két emberöltő alatt, mely XIV. Lajosnak halála 
és a forradalomnak kitörése között eltelt, alig volt valamire 

1 Buckle, Geschichte der Civilisation. I. I. S. 202. — History of Ci-
vilisation. I. 215., 216. 

2 Ezek a jelenségek a gyengéd francia kedélynek komoly lökést ad-
tak. Azt mondták, hogy «az ang ' vadabbak, mint buldoggjaik» : «barba-
res révoltés», «un peuple féroce» vagyunk. 

3 Miltonnak elveszett paradicsomát Franciaországban még híréből sem 
ismerték egész XIV. Lajos halála utánig, habár a költemény 1667-ben már 
elterjedt és a király 1715-ben halt meg; «nous n'avions jamais entendu par-
ler de ce poéme en Francé, avant que l'auteur de la Henriade nous en eüt 
donné une idée dans le IX. Chapitre de son Essai sur la Poésie épique.» 
(Dict. philos. article Epopée in Oeuvres de Voltaire XXXIX, 175. L. LXVI. 
249.) Majdnem szint ily ismeretlenek voltak Shakespeare művei is. Macaulay 
így szól: «Kétségbe kell vonnunk,' hogy a francia akadémiának 40 tagja 
közül valamelyiknek a könyvtárában csak egy angol könyv is volna, vagy 
hogy Shakespearet, Jonsont és Spencert csak nevökről is ismernék. (Gesch. 
I. 201.) 
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való francia, aki vagy angolul nem tanult, vagy Angolor-
szágot be nem járta volna ; némelyek mindkettőt megtették. 
Buffon, Brissot, Calonne, Condamine, Gournay, Helvetius, 
Jussiéu, Lalande, Lafayette, Linguet, Montesquieu, Mauper-
tuis, Mirabeau, Moreilet, Raynal, a híres Roland s még hí-
resebb neje, Rousseau, Segur, Suard, Voltaire, stb. — 
mindezek a kitűnő emberek Londonba tódultak, más, ki-
sebb tehetségű, de szintén befolyásos emberek szintén így 
tettek, például: Brequiny, Bordes, stb. (Buckle itt három 
tucat nevet sorol elő.) Mindezek nyelvünket egészen elsa-
játították s irodalmunknak szellemével megismerkedtek. — 
Voltaire ismeretes buzgóságával különösen neki adta magát 
föladatának s Angliában megismerkedett azokkal a néze-
tekkel, melyeknek terjesztése később őt oly nagy hírnévre# 
juttatta.1 Földieinek ajánlotta Lockenak műveit,2 melyek 
csakhamar átalános tetszésnek örvendettek, és amelyekből 
Candillac az ő «metafyzikájához» és Rousseau a «nevelés 
elmélete» című munkájához az anyagot vette.3 Azonkívül a 
franciák közt Voltaire volt az első, aki Shakespearet tanul-
mányozta s aki az ő műveine okát köszönhet, jóllehet, 
későbben túlzottnak tartá azt a tisztGeMt, melyben Sha-
kespearet Franciaországban részesítek és igyekezett azt 
gyengíteni.4 Ismerte Berkeleynek, az angolul iró legkör-
mönfontabb metafyzikusok egyikének eszméit és nemcsak 

1 «A X V i n . századnak Voltaire az igazi királya; Voltaire pedig angol 

iskolába járt. Voltaire, mielőtt Angliát akár utazásai, akár jő barátai által 

megismerte, nem létezett és a XVIII. század még csak kereste őt.» (Cousin, 

Hist. de la pliilos. I. Série. III. 38., 39.) V. ö. Damiron, Hist. de la philos. 

en Francé. Paris, 1828. I. 34.) Nagy Frigyes, 1 7 7 5 . év szept. 8-án így ir 

Voltairenak: «Bayle, önnek elődje és ön az, akit a szellemekben végbement 

eme forradalom dicsősége megillet»; és 1 7 7 7 . január 25-én d'Alembertliez : 

«És jól megvizsgálva a dolgot, Voltaire nem tett egyebet, mint néhány an-

golnak és ezek bírálóinak a szentírásról való véleményeiket összegyűjtötte.» — 

(Oeuvres de Voltaire. Paris, 1824. LII. p. 335., 448.) L. alább Voltairenek 

saját vallomását. 
2 S ő nem fáradt el azoknak magasztalásában ; azért mondja Cousin 

«Locke Voltairenek igazi mestere.» (Hist. de la philos. II. Série. II. 311.) 
3 «Rousseau politikai és neveléstudományi eszméinek nagy részét Locke 

műveiből vette, Condillac pedig egész bölcseletét onnan kölcsönözte.» 

(Villemain, Lit. au 'XVÜ-e siécle I. 83.) Mit köszönhet Rousseau Lockenak 

1. erről Grimm, Corresp. V. 97 ; Musseth-Pathay, Vie de Rousseau. I. 38. II. 

394.; Mém, de Morrellet, I. 1 1 3 . ; Romilly, Mémoires. I. 2 1 1 — 2 1 2 . 
4 «Én vagyok az első, aki Shakespearet a franciákkal megismertettem», 

irja Voltaire Walpole Horácnak (Oeuvres LXVI. 428.) lásd ezenkívül m é g : 

Villemain, Ül. 325. 
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Shaftesburynek műveit olvasta, hanem Chubb, Garth, Man-
deville és Woolstonéit is. Montesquieu alapelveinek nagy 
részét hazánkban szívta be, nyelvünket szorgalmasan tanulta 
s Anglia iránt nemcsak irataiban, hanem beszélgetéseiben 
is mindig csodálkozását fejezte ki. Bujfon angolul tanult s 
első irói művei Newton és Hales műveinek fordítása voltak. 
Diderot ugyanazon az uton járt s lelkesült csodálója volt 
Richardson regényeinek; számos művéhez az eszmét angol 
drámairóktól, különösen Lillotól vette; némely színdarabjait 
Shaftesburytól és Collinstól kölcsönözte, stb. Helvetius, aki 
Londont meglátogatta, nem szűnt meg az angol népet di-
csérni. A szellemről irt nagy művében lerakott nézetek egy 
részét Mandevilletől vette át s állandóan Lockera hivatko-
zik, akinek elveit azelőtt alig bátorkodott volna valamely 

ófrancia ajánlani. Baconak azelőtt ismeretlen műveit franciára 
fordították s az ember szellemi erőinek általa történt föl-
osztását az encyklopaedia alapjává tették, amely művet jo-
gosan nevezhetjük a XVIII. század legnagyobb alkotásának. 
Smith Ádámnak az erkölcsi érzetek elméletéről irt művét 
34 év alatt háromszor fordították le különböző irók; s a 
lelkesedés oly nagy és átalános volt, hogy ugyanannak az 
Írónak a nemzeti vagyonról irt művét Morelíet, akkor nagy 
tekintélyben álló ember, azonnal annak megjelenése után 
elkezdte franciára fordítani s fordításának kiadását csakis 
az akadályozta meg, hogy egy francia folyóiratban ugyan-
annak a műnek másik fordítása jelent meg, mielőtt az övé 
készen lett volna. Coyer lefordítá Blackstonenak commen-
tárjait. Le Blanc Angliában utazott, az angolokról önálló 
művet irt s Humenak politikai értekezéseit francia nyelvre 
fordítá. Holbach bizonyára a legtevékenyebb vezérférfia volt 
Párisban a szabadelvű pártnak, de műveinek legnagyobb 
részét angol irók műveinek lefordítása képezi. Bátran el-
mondhatjuk, hogy míg a XVII. századnak vége felé nehéz 
lett volna még a legműveltebb franciák között is olyant 
találni, aki angolul értett, addig a XVIII. században na-
gyon nehéz volt köztük olyant találni, aki angolul nem 
tudott volna. E pontot illetőleg a különféle ízlésű és ellen-
tétes foglalatosságé egyének egyetértettek ; költők, mérnö-
kök, történetírók, természettüdósok, úgy látszott, mindnyá-
jan egyetértettek abban, hogy szükséges nekik azt az 
irodalmat tanulniok, melyre eddig talán egy ember sem 
gondolt. Olvasásaim közben bizonyítékokat találtam arra 
nézve, hogy az angol nyelvet nemcsak azok a kitűnő fran-
ciák, akiket már fölemlíték, ismerték, hanem még a meny-
nyiségtantudósok is, minő d'Alembert, Lalande, Montucla, 
stb., orvosok, élettantanárok és gyógyászatirók, mint Bichat, 
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Cabanis, stb. természettudósok, nyelvészek . . . (Buckle itt 
több oldalon csupa neveket idéz). — Le Blanc, aki kevés-
sel a XVIII. század közepe előtt irt, így szól: «Az angol-
nyelvet tudománynyelvünkké tettük, nejeink, az olaszt ab-
banhagyván, ezt tanulják, hogy ennek a bölcselő népnek a 
nyelvét jól ismerjék, de nincs is nálunk egy ember sem, a 
ki azt nem szeretné megtanulni.» 1 

«A franciák ilyen szenvedélylyel foglalkoztak ama nép 
irodalmával, melyet még néhány évvel azelőtt szívökből 
megvetettek. S csakugyan, ebben az állapotban nem tehet-
tek mást, mert melyik országnak volt olyan irodalma, amely 
a XIV. Lajos halála után támadt bátor, kutató szelleme-
ket kielégíthette volna? Hazájukban a szónoklat, a dráma 
és ' a költészet kétségenkívül nagyban virágzott, amely 
ugyan sohasem érte el a kitűnőség legfőbb fokát, de azért 
mindig csodálatra méltón szép volt. De az is kétségbe-
vonhatatlan tény s szomorú gondolat, hogy Franciaország-
ban a Decartes után következett 60 év alatt egyetlen em-
ber sem létezett, aki önállóan merészelt volna gondolkodni. 
A metafyzikusok, erkölcstanárok, történészek mind ama nyo-
morult korszaknak szolgai gondolkodásmódja alatt nyögtek. 
Két emberöltő alatt egyetlen francia sem merészelt volna 
akár politikai, akár vallási kt' Yst szabadon tárgyalni.2 

1 Le Blanc, Lettres II. 465. «11 n'est point, dans la province, d'Ar-

mande et de Bélise, qui ne veuille savoir l'Anglois.» V. ö. Grimm, Cor-

respond. XIV. 484. és Nichols, Liter, anecdot. III. 460—461. 
3 Bucklenak ez állításaiban, dacára, hogy túlzottak, mégis sok igazság 

rejlik. Lacordaire 1847. december 25-én e tekintetben így ir Swetchine 

asszonyhoz : «A vallás, kétségen kivül egyetemes, minden kormány alatt lé-

tezett ; de van egy kormány, amely rá nézve egészen természetes s amely 
alatt létezése Isten részérb'l kevesebb csodára szorul. Ha a XVIII. század 
történelmét tekintem, egy dolog nagyon meglep s ez az : hogy ahol a polgári 

zsarnokság érvényre jutott, ott az igazi kereszténység, vagyis a katholicismus, 

csaknem egészen megszűnt. A keleti császárság végeredményében a görög 

szakadásra vezetett, míg a nyugoti egyház a barbár népeknek és a hűbéri-

ségnek mozgalmas uralma alatt megerősödve, ma függetlenül él. Európa 

közszabadságainak megnyirbálásával, mely a X V . században kezdődött, a 

nyugotnak egyrésze a szentszéktől elszakadt; a többiek a gallicanismus, ké-

sőbb a josephinismus és caesarismus igája alatt sorvadnak, Chinában, Japán-

ban, Oroszországban, a muzulmán államokban a katholikus vallás terjedését 

a megszilárdult zsarnokság akadályozza; míg újjászületni látjuk a katholicis-

must Angliában és terjedni Amerikában. Mit tehet a szellemi erő ott, ahol 

annak minden nyilatkozása lehetetlen ? Vértanúkat kétségen kívül szülhet, de 

a vértanúk csak kivételesek, csodák; a vértanúk csak azért halnak meg, hogy 

a hitnek szabadságát megszeressék. Ast fogják mondani, hogy a hitnek szt̂ -
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így veszték el a legkitűnőbb szellemek — kizárva munka-
körükből — erélyüket; a nemzeti szellem kihalt, a gondo-
latnak még anyaga és tápláléka is hiányzani látszott. Nem 
csoda tehát, hogy a XVIII. században élő franciák azt a 
tápanyagot, melyet otthon nem találtak, a külföldön ke-
resték ; nem csoda, ha saját országuktól elfordulva, csodál-

badsága politikai szabadság nélkül is fönnállhat. Meglehet, rövid időre. De 
sokáig nem. Vagy hol van erre példa ? A politikai szabadság elnyüvi a lel-
keket ; elgyengíti azokat vallási tekintetben is ; még magát Bossuet-t is bál-
ványozásra szédíti. A püspököket lanyhákká és a hatalom imádóivá teszi, a 
papságba gyávasággal vegyes nagyravágyást, az alázatosság és a hithagyás 
kettős mérgét önti.» (Foisset, Vie de R. I\ Lacordaire. Paris, 1870. II. 
201.) — Bauer J. jezsuita atya így nyilatkozik : «Franciaországnak egyháza, 
dacára annak a fénynek, mely azt XIV. Lajos uralkodása alatt körülragyogta, 
szomorú helyzetben volt, mert állami gyámkodás alá jutott. Azt még csekély 
bajnak tekinthetjük, hogy a papságot mindennemű adókkal, milliókra menő 
kény szerkölcsönökkel terhelték. Sokkal rosszabb volt az, hogy a király a 
püspökségek és zárdák jövedelmei fölött mint főür rendelkezett s azokból 
számos kegyenceinek tetemes nyugdíjaikat fizetni rendelte. De a legrosszabb 
volt az a mód, ahogy a püspöki és apáti székeket betöltötték. Azok nem-
csak egyes családoknak birtokaivá lőnek, amelyek annak örökségében meg-
maradni tudtak, hanem az egészen tehetségtelen és méltatlan egyének elő-
mozdítása is, akik az udvarnál arra érdemeket vagy kegyeket szereztek, 
nagyban divatba jött. A commendatur apátok, akiknek egyéb dolguk nem 
volt, mint a zárdák jövedelmeit elkölteni, Franciaországra nézve országos 
csapás voltak ; gyakran megtörtént, hogy erre a méltóságra gyermekeket nevez-
tek ki, úgy látszott, hogy a püspökségeket a királyi és más fattyügyermekek 
tápintézeteinek tekintették. XIV. Lajos XI. Incének szigorúságáról panasz-
kodott, midőn ez egyik fiának, aki kettős házasságtörésből származott, több 
apátságra való kinevezését nem erősítette meg. Minthogy Lajos a saját or-
szágában nagyobb pápa volt, mint a római pápa, a papság között az állam-
hatalommal szemben szégyenletes szolgalelkűség keletkezett, melynek fokozá-
sát ennek a királynak fényes és valóban dicsérendő tulajdonságai s kivált 
fegyvereinek szerencséje különösen előmozdítá. A francia irodalomtól annak 
minden kedvessége és finomsága dacára is lehetetlen amaz aranykorszakban 
utálattal el nem fordulnunk, ama dicséretek miatt, melyeket a jámbor, vallá-
sos, a vallásról atyailag gondoskodó s majdnem apostoli dicssugártól körül-
ragyogott fejedelemre zengett. Az ily körülményeknek ismerete szükséges az 
olyannak, akik az akkori püspökök és a papság nagyrészének meghunyász-
kodása fölött csodálkozni akar.» (Stimmen aus Maria-Laach, 1873. 9. Heft. 
241—242.) Voltaire így ir: «Csaknem minden egyházi javadalom világiak 
birtokában volt, akik a javadalommal járó szolgálatokat szegény papokkal 
láttatták el csekély fizetésért. Minden hercegnek gazdag apátság volt a birto-
kában. Több egyháznak a birtokát családi vagyonnak tekintették. A leányok 
hozományaiul apátságokat osztogattak ; s egyik ezredes az ezredét egy per-
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kozással telve, ahoz az egyetlen néphez fordultak, amely 
vizsgálódásaival a legmagasabb rétegekbe hatolt s mind a 
politikában, mind a vallás ügyeiben egyenlő bátorságot ta-
núsított; oly néphez, amely királyait megbüntette, papjait 
féken tartotta s tapasztalatainak kincseit ama pompás (?) 
irodalomban tartotta fönn, mely soha sem szűnik meg s a 
melyről teljes joggal elmondhatjuk, hogy az a legtávolabbi 
népeknek a szellemét is fölizgatta és Amerikába és Indiába 
átültetve, a világnak két ellentétes végét megtermékenyítette. (!) 

«A történelemben igazán kevés oly tanulságos dolog tör-
ténik, mint amily mértékben ez az uj munka Francia-
országot befolyásolta. Az uralomra jutott szellem még azokat 
is megindította,1 akik a forradalomnak tényleges kivitelében 
résztvettek. Carra Dumouriez, Lafayette és Lanthenas tudtak 
angolul. Desmoulins Camille ugyanabból a forrásból képezte 
ki szellemét. Marat bejárta Skóciát és Angolországot és 
nyelvünket annyira értette, hogy azon két müvet irt, me-
lyeknek egyike «The Chains of Slavery» (a rabszolgaság 
láncai) címet viselte és később francia nyelvre fordíttatott. 
Mirabeau egy szavahihető egyén állítása szerint nagy hatal-
mát az angol alkotmány gondos tanulmányozásának köszön-
het te ; 2 nemcsak Watsonnak «11. Fülöp történelme» című 
müvét fordította franciára, hanem Miltonnak néhány darab-
ját is. S mondják, hogy a nemzetgyűlésben Bürke beszédei-
ből egész részleteket úgy adott elő, mint a saját beszédeit. 
Roland asszony, aki úgy társadalmi állása, mint fényes szel-
lemi tehetségei által a demokrata pártban vezérszerepet 
játszott, az angol nyelvet és irodalmat szorgalmasan tanul-
mányozta. A kíváncsiság öt is rávette, hogy hazánkat meg-
látogassa. Fs mintha az uralkodó szellem azt akarta volna 
megmutatni, hogy a különféle árnyalatú és rangú egyének 
mind az ö befolyása alatt vannak, még az orleansi herceg 
is eljött Angliába s látogatásának meg volt az óhajtva várt 
eredménye. «A londoni társadalomban», mondja egyik híres 
iró, «megszerette a szabadságot; s onnan magával hozta a 
népszerű mozgalmak iránt való vonzalmat, a saját állásának 
megvetését és a bizalmas modort azok iránt, akik alatta 
állottak.»3 

jelség jövedelméből szerelte föl.» (Oeuvres XVIII. 127.) — Philippson így 

i r : «A francia egyháznak csak azt volt szabad hinnie, és tanítania, ami a 

fejedelemnek tetszett. Azt akarta, hogy a szellemi hadsereg Franciaországban 

ép úgy a király parancsára induljon és hadakozzék, mint vértesei és többi 

katonái.» (Das Zeitalter Ludwigs XIV. Berlin, 1879. 509.) 
1 Buckle, History of Civilisation. I. 665. 
2 Villemain, Lit. au XVIII-e siécle. IV. 153. 
8 Lamartine, Hist des Girondins. II. 102. 
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«Bármily erös is ez a beszéd, még sem tűnik föl túlsá-
gosnak az előtt, aki a XVIII. századnak történelmét ala-
posan tanulmányozta. A francia forradalom lényegileg ellen-
hatása volt annak a gyámkodás és a beavatkozás szellemének, 
mely XIV. Lajos alatt tetőpontját érte el, de évszázadokkal 
már az ö uralkodása előtt kártékony befolyást gyakorolt. 
De míg ezt teljesen el kell ismerni, másrészt ép oly bizo-
nyos az is, hogy az a lökés, melynek ez az ellenhatás erejét 
köszönheti, Angliából indult ki, és hogy az angol irodalom 
volt az, mely először Franciaországot és általa Európának 
többi részeit a politikai szabadságra megtanítá. » 1 Ezért és 
nem más okból mutattam ki oly körülményesen némely 
francia és angol szellemeknek összeköttetését, melyet ugyan 
sokszor fölemlítenek, de mégsem vizsgálták meg azt oly 
alaposan, mint kellett volna.» 2 

«Franciaországnak kittinö emberei, akik tekintetüket 
Angliára irányozták, annak irodalmában, társadalmi viszo-
nyaiban és kormányzásában sok oly sajátos tulajdonságot 
találtak, aminőket saját hazájukban hiában kerestek. A po-
litikai és vallási kérdéseket ott oly bátorsággal hallották 
tárgyalni, aminövel Európának egy országában sem. Hallot-
ták, amint a dissenterek vagy az államegyház hívei, a toryk 
és whigek a legveszélyesebb ügyekről tárgyaltak s azokat 
korlátlan szabadsággal megbeszélték. Nyilvánosan vitatkoz-
tak olyan dolgok fölött, melyeket Franciaországban senki 
sem mert előhozni, látták, mint hányták-vetették meg az 
állami és vallási titkokat s mint tárták azokat egész nyer-
sen a közönség szemei elé. De ami az akkori franciák előtt 
még csodálatosabbnak tűnhetett föl, az angoloknak nemcsak 
szabadsajtójuk volt, hanem a királyi kormányt még a par-
lamentben is büntetlenül megtámadhatták, hivatalnokainak 
jellemét folyton gyalázhatták, söt jövedelmeinek kezelését is 
szorgosan ellenőrizték.« 3 

«XIV. Lajos korszakának örökösei ezt látták és még 
azt is, hogy az országnak polgárosultsága növekedik, a ma-
gasabb rendeknek és a koronának hatalma pedig csökken s 
azért ily uj és izgató jelenség fölött való csodálkozásukat 

1 Soulavie, Règne de Louis XIV. T. III. l 6 i . Mém. de Marmontel, 

IV- 39- Stáudlin, Geschichte der theologischen Wissenschaften. II. 291. 
2 Buckle, History of Civilisation. I. 667. 
3 Hume sok kitűnő franciát ismert, akik Angliát meglátogatták s így 

ir (Philos. Works. III. 8.): «Mi sem alkalmasabb arra, hogy az idegent bá-

mulatra ragadja, mint a hazánkban élvezett nagy szabadság, mely szerint a 

közönséggel mindazt közölhetjük, amit akarunk s a királynak és miniszterei-

nek bármely rendeletét ócsárolhatjuk. 
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nem birták magukba fojtani. «Az angol nép», mondja Vol-
taire, «az egyetlen a földkerekségen, amely a királyai ellen 
való föllázadás által azoknak hatalmát megcsonkítá.» «Oh, 
én nagyon szeretem az angolok bátorságát! Szeretem azo-
kat az embereket, akik úgy beszélnek, amint gondolkoz-
nak!» 1 Az angolok, mondá Le Blanc, egy király ellen sem 
tesznek kifogást, oly föltétel alatt, ha nem tartoznak neki 
engedelmeskedni.2 Kormányuknak közvetlen célja, mondja 
Montesquieu, a politikai szabadság ; több szabadságot él-
veznek, mint bármely köztársaság; s rendszerük tényleges 
köztársaság a monarkhia leple alatt.3 Mably leghíresebb 
müvében így szól : «A hannoveri ház Angliában csak azért 
képes uralkodni, mert a nép szabad és azt hiszi, hogy joga 
van a korona fölött rendelkezni. Ha azonban a királyok 
olyan jogot követelnének maguknak, mint a Stuartok s azt 
hinnék, hogy a korona őket Isten kegyelméből illeti meg, 
akkor magukat ítélnék el és bevallanák, hogy oly helyet 
foglaltak el, mely nem az övék.»4 Grossley csodálkozva 
mondá: «Angliában a tulajdon szent; a törvények azt min-
den megtámadástól, még.magától a királytól is megvédik.»5 

«Figyelemre méltó körülmény», mondja tovább B U C K L E , 
«liogy a forradalmi irodalom, mely utóbb Franciaországnak 
minden intézményeit fölforgatta, kezdetben inkább a vallási, 
mint a politikai osztály ellen volt irányozva. Voltaire és 
munkatársai majdnem negyven écen át támadták folytono-
san az egyházat, és a kormányt megkímélték; a világi 
kényuralomnak lerombolását közvetetlen utódaikra bízták. 
XV. Lajos uralkodásának közepe után azonban más térre 
léptek át s a politikai visszaélések megtámadására első íz-
ben mutatkoztak hajlandóknak.»6 

«Annak okát, hogy a V O L T A I R E és az úgynevezett en-
cyklopaedisták által támasztott mozgalom először az egyház 
és nem az állam ellen volt irányozva, B U C K L E a franciáknak 
monarkhikus érzelmeikben véli föltalálhatónak. «Francia-
országban», mondja, «a nép sokkal nagyobb hűséggel visel-

1 Lettre 8 sur les Anglais, Oeuvres de Voltaire XXVI. 37. Corresp. de 
Dudeffand II. 263. 

2 «Us veulent un roi, aux conditions, pour ainsi dire, de ne lui point 
obéir» (Le Blanc, Letters d'un Français I. 210.) 

3 «Une nation où la république se cache sous ia forme de la monarchie» 
(Esprit des lois V. ch. 19.) 

4 Mably, Observ. sur l'hist. de France II. 185. 
5 Grosley, Tour to London, I. 16. 17. — Buckle, I. 2. 192—204. 

(Vol. I. p. 656—670. az angol eredetiben.) 
6 Buckle I. 2. 224. 1. 
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tetett királya iránt, mint Európának bármely országában, 
Spanyolország kivételével. Ez és az Angliában uralkodó szel-
lem közt való különbség kitűnik abból, hogy a két nemzet 
mikép őrizte meg királyainak hírnevét. Alfréd kivételével, 
kit néha nagynak neveznek, sohasem volt olyan királyunk, 
akit annyira szerettünk volna, hogy öt olyan címmel illes-
sük, amely személyes bámulatunkat fejezte volna ki. A 
franciák azonban királyaikat a legkülönfélébb dicséretekkel 
halmozták el. így például, hogy csak egyetlen nevet em-
lítsünk, az egyik királyt jámbor Lajosnak, a másikat szent 
Lajosnak, a harmadikat igazságos Lajosnak, majd egyet 
nagy Lajosnak, és azt, aki a bűnök undok posványában 
leginkább és reménytelenebből elmerülve fetrengett, sze-
retett Lajosnak nevezték. A francia írók a régi kormány 
alatt állandóan azzal kérkedtek, hogy a hűség nemzeti jel-
lemük s az angoloknak szemrehányást tesznek, mert azok 
alárendeltséget nem akarnak ismerni.» 1 

«Franciaországban a bámulat a királyság iránt, mely-
nek fénye és hatalma a francia nép hiúságának hízelgett, 
oly nagy volt, hogy az emberek vizsgálódásaikban a politi-
kát érinteni sem merészelték, hane'm a vallás ellen fordul-
tak s gazdag és hatalmas irodalmat alkottak, melyben az 
egyház ellen közösen kifejezett ellenséges érzület mellett az 
államnak hallatlan visszaélései ellen egyetlen hang sem emel-
kedett. » 

«Ezt a különös irányt még más körülmény is megerösíté. 
XIV. Lajos uralkodása alatt a lelki hatalom birtokosainak 
uralmok biztosítását még személyes jeliemök is nagyban 
előmozdította; az egyháznak fejei mind erényesek, sőt né-
melyek közülök nagytehetségű emberek voltak. Magukvise-
lete lelkiismeretes volt. De XIV. Lajosnak halála után nagy 
változás történt. A papok különböző okoknál fogva, me-
lyeknek mélyebb vizsgálása visszatetsző lenne, rendkívül ki-
csapongó életet éltek és sokszor tudatlanok voltak. Ez 
zsarnokságukat (?) még nyomasztóbbá tette, mert nehezen 
esett előttük meghajolni. A nagy tehetségek, mint Bossuet, 
Feneion, Bourdaloue, Flechier és Massillon némileg csökken-
ték a szégyent, amely mindig vakengedelmességgel van 
összekötve. De midőn őket olyan püspökök és bibornokok 
követték, mint Dubois, Lafiteau, Tencin és mások, akik a 
kormányzóság alatt szerepeltek, nagyon nehéz volt az egy-

1 (Le Blanc, Lettres d'un Français III. 523.) (Mém. de Montbarey II. 

54.) (Mém. de Motteville II. 3.) (De Thou, Ilist. univ. III. 381.) stb. «A 

franciák királyukban önmagokat szeretik» (Hor. VValpole, Mem. of George 

III. Vol. H. 240.) 
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háznak főpapjait tisztelni, akik nyiltan és köztudomásúlag 
feslett életet éltek. Tehát ép abban a pillanatban, midőn a 
kutató szellem erősbödött, a papság jelleme megvetendöbb 
lett.1 Azért a Franciaországban akkor keletkezett nagynevű 
irók boszúsággal teltek el, midőn látták, hogy azoknak, a 
kik addig a lelkiismeret fölött való hatalmat korlátlanul bi-
torolták, épen nincs lelkiismeretök. Nyilvánvaló, hogy a 
papi hatalom ellen intézett támadásuknak Angliából kölcsön-
zött érvei annál erősebbek lőnek, midőn azokat oly férfiak 
ellen irányozták, kiknek személyes tehetetlenségűk köztu-
domású volt.» 2 

De a Buckle által említett két dolog, «a franciák mo-
narkhikus érzelme» és «a francia papságnak erkölcsi rom-
lottsága» még sem volt a föoka annak, hogy a forradalmá-
rok először az egyházat támadták meg és nem az államot. 
Voltaire és cinkostársai époly kevéssé voltak loyalis monar-
khisták és jó polgárok, mint jámbor, hivő keresztények. 
Nagyon jól tudták ők, hogy miért támadták meg kezdetben 
egyedül a vallást és miért kímélték a kormányt. Ez jól 
megfontolt ravaszság volt. «Egyelőre okosnak kell lennünk», 
irja Bolingbroke Voltairenek, «az ellenséget nem szabad 
megtámadnunk, csak akkor, ha már nincs mit tőle félnünk; 
a vallást kímélnünk és a királynak hízelegnünk kell, amed-
dig azok oly hatalommal bírnak, hogy nekünk árthatnak. — 
Nem a vakdüh, hanem az észszerű gyűlölet vezet a célhoz 
s néha a képmutatás is szükséges erény.» 3 

1 «A francia papság romlottságáról 1. Wilîemain. XVIII« siècle. III. 
178. 179. Coiisin, Ilist. de la phil. ü . Série, I. 301. Lavallée, Ilist. des 
Français III. 408. Duclos, Mém. IL 42., 154., 223. 262. Tocquville, Règne 
de Louis XV. Tom. I. 35—38., 347., 365. 

2 1.2. 225., 226.. 228.1. — Amit Bitek]e és az általa említett hitelre méltó 
egyének a papságnak XV. Lajos uralkodás alatt való erkölcstelenségéről 
mondanak, nem minden alapot nélkülöz, de liberális és egyházellenes szokás 
szerint nagyon egyoldalúan és túlzottan van leirva. Franciaországban akkor 
is volt és pedig számos kitűnő életű és nagytehetségű pap. 

3 V. ö. De Kervan, Voltaire p. 43. Kreiten, Voltaire, fordították Makra 
és Rózsa 1888. I. kötet, 49 lap. — Hasonlóképen téves az is, amit Buckle 
(208. 1.) az irodalomnak üldózésérSl mond, mely állítólag a XIV. Lajos ha-
lála után következett 70 év alatt történt volna. A 221. lapon így szól: 
«1767-ben halálbüntetést szabtak arra. aki olyan könyvet ir, mely a közszel-
lemet fölizgatni képes: ugyanezzel a büntetéssel fenyegették 1757-ben azt, 
aki a vallást megtámadja.» D'Alembert 1757. év ápril havában Párisból így 
ir Voltairenek : «Rendeletet adnak ki. mely halálbüntetéssel sújtja mindazokat, 
akik a vallást támadó iratokat tesznek közzé.» (Oeuvr. de Voltaire LIV. 36.) 
«De», mondja D'Alembert, «még minden megy, senkit sem akasztanának föl 
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A XVIII. század közepe táján a forradalmárok elég 
erősnek érezték magukat arra, hogy az oltár ellen intézett 
támadásaikat a trón ellen is fordítsák s az egyházi ellenzé-
keskedésböl mindinkább a politikai térre csaptak át, külö-
nösen, midőn az állam egészen elvakulva, az egyház ellen 
való küzdelmet maga ragadta meg. 

« A századnak első felében», mondja BUCKLE, «a pap-
ságot különösen az irodalom és nem a kormány támadta 
meg; a második felében azonban már a kormány és nem 
az irodalom ostromolta. A hírnevesebb franciák az államot 
támadták meg s ujabb hadviselésüknek hevében az egyház 
üldözésével alábbhagytak. Eközben azonban a mag, melyet 
elvetettek, az állam keblében kezdett csírát hajtani. A do-
log sebesen ment, hogy azokat az egyházellenes nézeteket, 
melyeket néhány évvel azelőtt mint rosszakaratú emberek-
nek esztelen nézeteit megbüntették, most az állam tanácso-
sai és a miniszterek tették magukéivá és hajtották végre. 
A francia uralkodók az addig csak elméletben létező elveket 
megvalósították s igy történt, ami mindenkor így szokott 
történni, hogy a gyakorlati államférfiak azokat az eszméket, 
melyeket azelőtt az előbbre haladott gondolkodók jeleztek, 
alkalmaztak, keresztülviszik. 

«A társadalomnak amaz izgatásai, melyek a francia 
forradalmat előidézték, körülbelül 1750-ben léptek a máso-
dik, a politikai fokra. Azt a nagy mozgalmat, melyet addig 
az egyház ellen intéztek, az állam ellen lcezdék fordítani.» 

«A legjobb forrásból tudjuk, hogy a franciák a politi-
kai gazdászat terén való híres vizsgálódásukat 1750 körül 
kezdették el. A gazdászati és pénzügyi tudományokat oly 
gyorsan megkedvelték, hogy azok a társadalomnak azokba 
a rétegeibe is behatottak, amelyekben nem nagyon szoktak 
gondolkozni; mert azt találjuk, hogy a társalgás még a leg-
előkelőbb körökben is nem folyt többé a költemények- és 
az uj színdarabok-, hanem politikai kérdések és olyan 
tárgyak körül forogtak, amelyek azokkal közvetlenül össze-
köttetésben vannak.» 1 

és az igazságot meg lehet mondani, csak a maga helyén gyengéden és sze-
líden kell föllépni.» De ez utóbbi mondást a liberális történészek elhallgatták! 
V. ö. Kreiten, Voltaire, ford. II. k. 431., 433., 439., 441. lapokat. Grimm 
1767-ben így i r : «Egy könyve sem ér több kiadást, mint a kárhoztatott 
könyvek. Manapság a könyvárusnak a hatóságot kérnie kell, hogy égesse el 
a könyvét, ha annak kelendőséget akar szerezni.» (Corresp, V. 498.) Hasonló-
képen Mém. de Ségur I. 15. 16. Mém. de Georgel II. 256. (Oeuvres IV. 
224. 225.) 

1 Voltaire, Dict. philos. Art. Blé, Oeuvr. XXXVII. 384. — Midőn Necker 
1781-ben a francia pénzügyről irt munkáját kiadta, azt mindenki igyekezett 
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«Erre nemsokára megjelentek Rousseaunak ékes nyel-
vezetű müvei; ezeknek óriási befolyásuk volt s ez nyiltan 
mutatja az uj korszaknak, melyet én második vagy politikai 
korszaknak nevezek, bekövetkezését. Mert ez a nevezetes 
iró tartózkodott a kereszténység megtámadásától,1 ami sze-
rencsétlenségre gyakran előfordult, és majdnem kizárólag 
csak a társadalomnak polgári és politikai visszaéléseivel fog-
lalkozott.2 Nagyon sok helyet foglalna el, ha azt a hatást, 
melyet ez a csodálatra méltó s némely tekintetben félreve-
zetett ember a saját és a következő nemzedéknek kedélyére 
gyakorolt, le akarnók irni, habár annak a vizsgálata nagyon 
érdekes lenne, és óhajtandó volna, hogy valamely hivatott 
történész arra vállalkozzék.» 3 

«Azok a kitűnő franciák, akik csak a papság megtáma-
dását folytatták és nem akartak a politikába avatkozni, 
olyan férfiak voltak, mint Voltaire, aki magas kort ért el, 
s eszméit az előbbi nemzedéktől kölcsönözte, midőn az el-
lenséges indulatnak egyedüli tárgyát az egyház képezte! 

«Majdnem ugyanabban az időben a kormány politikájá-
ban is némi változás állott be; a miniszterek ép akkor, mi-
dőn az ország közhangulata a kormány ellen való támadásra 
készült, először léptek föl nyilt ellenségképen az egyház ellen. 
Machault 1749. augusztus havában adta ki hirhedt rendele-
tét, amelyben megtiltotta a vallási társulatoknak a kormány 
tudta nélkül való alakítását. A 40 év alatt, mely e korszak 
és a forradalom kezdete közt eltelt, a politikában a papság 

határtalan lelkesedéssel megszerezni: az első napon mindjárt 6000 példányt 
adtak el. Staél asszony atyjának e munkájáról azt irja, hogy az 80,000 pél-
dányban kelt el. (De Staél, Sur la révol. I. 111.) Ségur, Souvenirs I. 138. 
megjegyzi, hogy Neckernek ez a műve «minden abbének a zsebében és 
minden asszonynak a pipere asztalán volt.» 

1 «Amennyire én emlékszem, ilyesmi nem fordul elő (? ?) műveiben.» 
2 «Rousseau, aki már 1753-ban megtámadta az emberi társadalom alap-

jait. «Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes» című művében. 
(Sismondi 29. 270.) Schlosser I. 138. !. megjegyzi: «Az absolut demokratiá-
nak teljesen új redszere az, melyet Jean Jaques Rousseau fölhozott«, 1. Soulaviel 
Régne de Louis XVI. T. V. 208. 

3 «Napoleon Rousseauról így nyilatkozott Girardin Stanislausnak: «Nél-
küle Franciaországban nem lett volna forradalom.» (Holland's Foreign Re-
miniscences London. 1850. 261.) Ez ugyan túlzás, de annyi bizonyos, hogy 
Rousseau a XVIII. századnak utolsó felében rendkívül nagy befolyással birt. 
Ilume 1765-ben Párisról így ir : «Lehetetlenség azt a lelkesedést leírni, vagy 
elképzelni, amelylyel ez a nép iránta viseltetik . . . Senki sem köté le annyira 
figyelmét, mint Rousseau. Voltairet és a többieket mind fölülmúlja» (Burton, 
Life of Hume, EL 299.) 



elleni ellenségeskedés volt az uralkodó. Machault utódai 
közül csak Choiseul, Necker és Turgot voltak tehetséges 
egyének, és ezek mindhárman a papságnak ellenségei voltak. 
De nemcsak nevezetes emberek, hanem még a jelentéktelen 
szereplő egyének, mint Calonne, Malesherbes és Terray leg-
főbb politikai kötelességöknek tartották az egyház sza-
badalmainak megtámadását.» 

«A kormány mindjárt a XVIII. századnak közepe után 
halálos döfést mért az egyházi hatalomra. Kiűzte a jezsui-
tákat. Franciaország államférfiai elhatározták, hogy eltörlik 
azt a szerzetet, amely az egyháznak még most is legfőbb 
védvárát képezi. Ebben a szándékukban őket a jansenisták 
nagyban támogatták. A jansenismus ugyanis lényegileg kál-
vinista vallás,1 s azért Franciaországban a kálvinista irány 
lépett életbe. Lábrakapott a szabadkutatás, a demokratia és 
az engedetlenség szelleme, mint ennek a hitvallásnak szük-
ségszerű következménye.» 2 

Anglián kívül még angol Amerika is nagy befolyással 
volt a franciákra s nagyban elősegíté a forradalomnak ki-
törését. 

«1776-ban» mondja Buckle, «az amerikaiak Európa elé 
azt a nyagylelkü nyilatkozatot terjesztették, amelyet minden 
király gyermekszobájában s minden királyi palotának elő-
csarnokában kifüggeszteni kellene; kinyilváníták örökké ne-
vezetes szavakban; hogy minden kormánynak a célja az, 
hogy a nép jogait biztosítsa; mert a kormány hatalmát 
egyedül a néptől kapja s mihelyt föladatát nem teljesíti vagy 
pedig ellene tör, a népnek joga van a kormányformát meg-
változtatni vagy eltörölni s a népjog elvein alapuló uj kor-
mányt alakítani és egyúttal annak hatalmát akkép szervezni, 
amint gondolja, hogy az az ö biztonságát és szerencséjét meg-
alapítja.» 

«Ha ezt a nyilatkozatot csak egy nemzedékkel előbb 
terjesztik vala elő, néhány fölvilágosodottabb gondolkozású 
egyénnek kivételével, egész Franciaország borzadva és meg-
vetéssel utasította volna vissza. Most azonban a közvélemény 
olyan volt, hogy nemcsak a francia nemzetnek többsége 
üdvözölte örömmel ezeket a nézeteket, hanem még maga a 
kormány sem állhatott ellen a közvéleménynek. Franklin 
1776-ban megjelent Franciaországban, mint az amerikai nép-
nek követe. Ott minden osztálykülönbség nélkül a legszí-
vesebb fogadtatásra talált s a kormányt arra birta, hogy 

1 «A jansenismusnak fő elvei Kálvin tanával tényleg megegyeznek.» 

(Palmer, On the Church. I. 320.) 
2 Buckle, I. 2. S. 298., 303., 306., 313., 318. 



szerződést irt alá, melyben magát kötelezi a fiatal amerikai 
köztársaságnak jogait, melyeket az oly dicsőségesen kivívott, 
mindenkor védelmezni. Párisban a lelkesedés ellenállhatatlan 
volt. Az ország minden vidékéről csoportosan jöttek az em-
berek s kínálkoztak, hogy mint önkénytesek az atlanti Óce-
ánon átkelnek és Amerika szabadságáért harcolnak» . . . 

«A franciákat ama közvetett eredményen kívül, melyet 
a sikerült lázadás példája szült, még a szövetségeseikkel való 
közvetetlen érintkezés is nagyban fölingerelte. A francia 
tisztek és közkatonák, akik Amerikában szolgáltak, visszatéré-
sük alkalmával haza vitték a demokratikus érzelmeket is, 
melyeket az új köztársaságban magukba szívtak. Ez a már 
uralkodó forradalmi törekvéseket csak erősíté, s megjegy-
zésre méltó, hogy Lafifayette ebből kölcsönzé egyik legne-
nevezetesebb tettét. Amerikaiak jogának védelmére rántott 
kardot s azok közölték vele ama híres emberjogokat, amelye-
ket a nemzetgyűlés az ő indítványára tényleg elfogadott. Sőt 
nagyon is alapos az a föltevésünk, hogy a döntő csapást, 
melyben a francia kormány részesült, amerikai kéz mérte 
rá; mert a törvényhozó testületnek népképviselői Jejferson-
nak tanácsára nyilatkoztatták ki, hogy nemzetgyűléssé lesz-
nek és így nyíltan a korona ellen fordultak.»1 

Pia most ebből a leírásból a liberális történelemirónak 
a forradalom iránt érzett vakbuzgó rokonszenvét és bámu-
latát levonjuk,2 akkor Bucklenek az 1789-iki francia forra-
dalom eredetéről szóló leírását egészen alaposnak, találónak, 
érdekesnek és figyelemreméltónak kell tartanunk. 

BUCKLE előtt, úgy mint 6 utána, mindenki elismerte azt 
a tényt, hogy a hitetlen és forradalmi eszmék, melyek 
PYanciaországban a nagy forradalmat előidézték és a francia 
irodalom által az egész polgárosult világban elterjedtek, ere-
detileg Atigliából származtak. L E O H E N R I K egyetemes törté-
nelmében így ir: «Azokat az okoskodásokat és azt a tudo-
mányos anyagot, melyet a kereszténytelen a?igol tudósok és 
nemesek egybegyiijtöttek, a franciák később kevesebb fá-
radsággal fölhasználták és annak, hogy a fölvilágosodás e 

1 «Dorset herceg, az angol követ, Párisból 1789. júl. 9-én Pittnek így 
ir : «Jefferson-tól, aki ennél az udvarnál amerikai követ, a «Tiers état» fő-
vezetői sokszor tanácsot kértek, s alapos gyanúm van arra, hogy a népkép-
viselet az ő tanácsára nevezte el magát «nemzetgyűlésnek.» Tomline, Life 
of Pitt, II. 266.» — Buckle I. 2. 379. 380. 

2 Buckle a forradalom iránt való ostoba lelkesedésében annyira megy, 
hogy ily állításra fakad: «A francia forradalom kétségen kívül a világtörté-
net enuuk legjelentékenyebb, legbonyolultabb és legdicsb'bb eseménye.» (His-
tory 0 f Civilisaton I. 851.) 
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fáradozásai oly könnyen sikert arattak, mint azelőtt soha, 
okai a hollaridok voltak, mert ezek mindent kinyomattak 
vagy idegen nyelvre is fordíttattak, ami hasznot igért s 
hordták azokat, mint szerecsendiót vagy borsot, a világnak 
minden részébe, ahol csak ohajtották, de leginkább Francia-
országba.» 1 

Frank Gusztáv tanár így ir: «A francia fölvilágosodottság 
az angol deismusnak folytatása, melyet fordítások és személyes 
érintkezés utján a csatornán átalhoztak.» 2 

Ritter Henrik a keresztényellenes szabadszellemüsködés-
röl azt mondja, hogy az «Angliából eredt és Franciaország-
ból terjedt el egész Európában.» 3 

A szabadelvű Hettner így nyilatkozik: «Azokban a nagy 
művelődési harcokban, melyeket a fölvilágosodottság kor-
szakának szoktak nevezni, Angolország mént elül és — 
Franciaország utána. XIV. Lajos alatt a francianyelv és mű-
veltség volt a világnyelv és világmiiveltség. Az uj eszmék 
csak Fanciaországból indulnak ki hódítólag.» MACAULAY 
W A L P O L E - T Ö I szóló értekezésében találólag mondja: «Fran-
ciaország volt a tolmács Anglia és az emberiség között.» 
Az irodalomnak az életre ritkán volt oly hatalmas befo-
lyása, mint a XVIII. században. Az újítás szelleme min-
denütt megindult.» 4 

«Igazán! Nem oly idő ez, melyen az ember tisztán és 
teljes lélekből épülhetne. A szereplő egyének nem valami 
nagy s föltétlen tiszteletre és odaadásra vonzó jellemek. — 
A franciák fölvilágosító irodalmának tisztán tudományos ered-
ménye nem igen nagy. Az irók között kevés alkotó és ere-
deti tehetség van; mindenki látja s ők maguk is nyíltan 
beismerik, hogy véleményeiket s nézeteiknek nagyrészét an-
gol kutatóktól és gondolkodóktól kölcsönözték.» 

«De ennek dacára a francia fölvilágosodás irodalma az 
emberiség ujabb történelmének leghatalmasabb forduló pontja 
volt és az is marad. Az angol müveket részint tartalmuk-
nak, részint irályuknak nehézkességénél fogva csakis a szű-
kebb tudományos körök érthették meg; másrészt meg elszige-
telt helyzetöknél és nyelvöknek még akkor csekély elterjedésé-
nél fogva egyedül álltak s működésükben széltében-hosszában 
akadályozva voltak. A francia irók kedvezőbb helyzetben 
voltak. Ügyes, szellemes, fényleni vágyó lényök az alaknak 
kellemes változatosságában s ama művészetben, mely szerint 

1 H. Leo, Lehrbuch der Universalgeschichte I. Aufl. Ilalle 1840. IV. 177. 
2 Frank, Geschichte der protestantischen Theologie. 1845. II. 360. 
3 Ritter, Gescbiche der Philosophie XII. 372. 
4 Hettner, Geschichte der englischen Literatur. 1881. S 3., 4., 5. 
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még a legnehezebb dolgokat is megtudták értetni, fölülmul-
hatatlan volt; nyelvök pedig világnyelv vala. Az uj tanítást 
minden országba behurcolták.1 Rég idő óta megszokták 
nemcsak a ruházat divatját, hanem minden komolyabb irány-
nak jelszavát is szolgaszerüleg Parisból kölcsönözni. Azért 
az uj szellem láthatatlanul és észrevétlenül hatalmába ejté 
nemcsak a/ müveiteket, hanem a tömeget is. A francia föl-
világosodás irodalmának hatalma és történelmi jelentősége 
eme határozott és egyetemes működésében és az életre való 
döntő befolyásában, nem pedig egyes nagy és önálló föl-
fedezéseiben és kutatásaiban rejlik. Ez nem olyan irodalom, 
mely kizárólag csak irodalmároknak, iróasztalról-iróasztalra, 
tudóstól tudóshoz, szakértötöl szakértőhöz volt szánva, hanem 
olyan irodalom, mely szenvedélyes buzgalmában ama maga-
sabb hivatás öntudatával bir, hogy közvetetlen népművelő-
nek kell lennie s az erkölcsöket és a társadalmat a saját 
fogalmai szerint átalakítania. 

«Olyan szellemi mozgalom s az emberek véleményei-
ben és gondolkozásában olyan mély és egyetemes lázongás 
támadt, melyhez hasonló a XVI. századnak reformatiója óta 
sohasem volt. A XVIII. századnak fölvilágosodottsága a 
XVI. század reformatiójának egyelőre megszakított müveit, 
nemcsak újra fölkarolja, hanem azokat önállóan és a saját 
módja szerint tovább is fejleszti. Gondolatai és követelményei 
merészebbek és előre törekvőbbek, kíméletlenebbek és rendít -
hetlenebbek. A reformatio a theologia, a forradalom, a 
bölcselet terén működik. Lutherben a kinyilatkoztatás fogalma 
érintetlenül maradt; az újabb gondolkozásmód a kinyilat-
koztatás fogalmát tagadja . . . Nem fogadnak el semmit, 

1 Hettner szavainak megerősítésein és kiegészítéséül idézzük itt Reclus 
Kliséé kitűnő földrajzirónak egyik nevezetesebb állítását: «Az összes spa-
nyol-amerikai népek Mexikótól kezdve egész la Plataig Fanciaország felé 
tekintenek; azt gondolják, hogy emancipatiójokból már csak a franciák-
nak általok helytelenül fölfogott elvei hiányzanak, az ő elveik követelik sza-
badságaik föntartását. az ő nagy embereiknek műveiben keresik a mo-
dern civilizatiót egész teljében. A közéjök bevitt könyvek francia könyvek 
voltak, és még most is a délamerikai könyvtáraknak legtekintélyesebb és 
legbecsesebb részét, a mi nagy embereink munkáik képezik.» Azután még 
hozzáteszi a socialdemokrata tudós : «A francia szellemesség szedte rá őket, 
hogy vakon s egyenlő lelkesedéssel utánozzák a szépet és a csúnyát, a hibá-
kat és az igazságot.» Revue des deux Mondes 15 Février. 1864. p. 912. 913. 
— Ugyanaz, amit itt Dél- és Középamerikának hajdan spanyol íjísifkiről 
mondtak, áll Portugalliáról, Spanyol, Olasz- és Lengyelországról j y A ka-
tholikus népeket a franciák által az angolok mételyezték meg és tölfötték^e, 
a hitetlenség és a forradalom ragályával.» 
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csak azért, mert azt örökölték és másoktól rájok származott. 
Egyedül a szabad, önmagára hagyott gondolkozás határoz 
a dolgoknak igazsága és jogosultsága, az erkölcsi és társadalmi 
jogok és kötelességek fölött.» 1 

1 Hettner, Geschichte der französischen Literatur im 18 Jahrhundert. 4. 
Aufl. 1881. S. 543—548. Fölötte figyelemre méltók Laurent F. genti liberális 
tanárnak következő szavai is: «Ilume a gyalázatot a keresztény dogmákra 
tele marokkal szórja. Szent vallásunkról úgy beszél, mint honfiainak legna-
gyobb része, akik a törvényes intézmények iránt nagy tiszteletet vallanak; 
már pedig a keresztény egyház rájok nézve a törvény és a hagyomány te-
kintélyével bir. Hume egykorú francia bölcselő társaitól egyedül jelleme által 
különbözik. Az angolokban nincs meg a csatornán inneniiknek forradalmi 
szelleme; ők megelégszenek azzal, ha mindenki hitetlen elméletben a saját 
számlájára és mindenkit a ?naga módja szerint hagy üdvözülni. Hume 
azt mondja, hogy vígasztalhatatlan lenne (? !) ha valamely hívőt hitétől meg-
fosztana. Ez tiszteletre méltó érzület, ámde az emberiességnek belőle semmi 
haszna sincs. Az embereknek olyan vallás kell, amely az észszel összhang-
zásban van. Ha a bölcselők azt találják, liogy a kinyilatkoztatott vallás az 
észszel állandó ellentétben van, ha azt gondolják, hogy az babonaságra visz, 
vagy jobban mondva, hogy az lényegében babonás, akkor kötelességök erről 
az embereket fölvilágosítani; mert a hit dolgában való tévedés az erkölcsök 
terén való tévedést szüli, s vájjon a társadalom fönnállhat-e téves erkölcsök 
mellett? Ez annyi volna, mint azt akarni, hogy az ember méreggel éljen. De 
ő az igazságból él. Azok, akiket Isten az igazság keresésére hivatott, a böl-
csészek ne tartsák maguknak munkájok gyümölcsét, hanem oszszák azt széjjel 
mindenfelé, mert ők az igazságnak küldérei. Ez az a föladat, melyet a XVIII. 
század bölcselete meg akar valósítani. — A XVIII. század bölcselői a deismus-
ból indulnak k i ; csakhogy merészebbek, mint mestereik, ők a képmutatás 
leplet, melylyel az angolok szeretnek takaródzni, elvetik s egészen hangosan 
kimondják azt, amit mások elégnek tartanak csak csendben gondolni. Voltaire 
a bölcselet titkát elárulja. Amíg Voltaire magára hagyatva és a Ilollbach-féle 
mozgalmak által fölülmúlva volt, az atheisták és materialisták vitték a szót a 
bölcselet terén. — Voltaire csak irályának szépségét kölcsönözte Bolingbroke 
és Shaftesbury eszméihez. Különös dolog! Voltaire lépten-nyomon hirdeti ezt 
a rokonságot és csaknem büszke reá. Helvetiusnak ezt irja: «Nem mi vagyunk 
az elsők Franciaországban ; az igazság máshonnan jött hozzánk.» (Lettre á Ilel-
vétius du 26 jüin. 1761.) Thirionhoz pedig így ir : «Harminc év óta mindent 
az angoloktól kapunk : bölcseletet, himlőt, ekét, pénzt.» . . . Marmontelhez 
pedig így: «Megengedem, hogy a bölcselet ebben a században sokat tökéle-
sült ; de ezt kinek köszönhetjük ? Az angoloknak, ők tanítottak meg minket 
a merész gondolkodásmódra. (L. du 5 mai 1759. á Thirion. Lettre du i-er 
novembre 1769.) Az angoloknak végzetes bölcselete minden rosznak a kezdete. 
Ezek amaz ürügy alatt, hogy ők a legjobb mathematikusok és physikusok 
Európában, annyira visszaéltek eszökkel, hogy még a titkok vizsgálatába is be 
akartak bocsájtkozni. Ez a ragály mindenfelé elterjedett. (Voltaire, Lettre á 



541 

SCHLOSSER a «XVIII. század történelme» című müvében 
így ir: «A döntő támadást természetesen Páris és Berlinből 
látjuk ugyan kiindulni; de a fegyvereket, a fölszerelést az 
anyagokat és az előcsatározást Angliában kell keresnük.» 
«Különben azt, hogy Franciaországban a kereszténységnek 

Ilelvetius, du 25 aoűt 1773. Oeuvres LII. p. 180.) «Bevallom, hogy Angliára 
féltékenyen tekintek. Az angoloknak nincsenek szerzeteseik és zárdáik, de 
vannak győzelmes hadihajóik; papjaik jó könyveket irnak és derék gyerme-
keket nemzenek ; kereskedelmök átöleli az egész világot, bölcselőik megta-
nulták azokat az igazságokat, melyekről nekünk fogalmunk sem volt. (Lettre 
á la Chalotais, du 3 novembre 1762. Oeuvres LI. p. 526.) Laurent, Études 
sur l'hist. de l'humanité. XII. 320—322. 404. A francia «fölvilágosultak», akik 
magukat bölcselőknek nevezik, jóllehet épen nem voltak «az igazságnak 
hirdetői», mint őket Laurent nevezi, mindazáltal következetesebbek, becsüle-
tesebbek, önzetlenebbek, eszményiebbek és a népnek inkább barátai voltak 
mint a kétszínű önző angol szabadszellemek. Csak Voltaire s még néhányan 
gondolkoztak úgy, mint angol eszményképeik és barátaik, Bolingbróke, Ilume 
stb. A ferney-i nagy iparos, Arouet-Voltaire, a tourney-i gróf a legkékvérűbb 
aristokrata volt, megvetéssel nézett le a népre, a csőcselékre s azt vélte, hogy 
a nép mindig ostoba és barbár; ökör, melynek járomra, ostorra és szénára 
van szüksége. La Chalotaisnak köszönetet mond azért, hogy a nép oktatását 
beszűntette s arra kéri őt, hogy a jezsuiták után az iskolatestvéreket is tö-
rölje el s azokat mint igáslovakat küldje hozzája. (1763. febr. 28.) A népet 
vezetni kell, de tanítani nem szabad, azt nem érdemli meg. (Damilavillehez 
1766. március 19.) «Egyátalán szükséges, hogy legyen tudatlan tömeg. Ha 
ön is, mint én, a földet mívelné s szántania kellene, nemsokára osztaná né-
zetemet ; mikor a nép okoskodni kezd, akkor már minden elveszett.» (Ugyan-
ahhoz 1766. ápril 1.) A nép még a bölcseleti fölvilágosodottságban a «gya-
lázatosnak» igája alól való fölszabadításban se részesüljön. «Azt még soha-
sem kívánta senki sem, hogy a cipészeket és szolgálókat fölvilágosítsuk; az 
az apostolok dolga.» (Diderothoz, 1762. szept. 25.) «Nem arról van szó, 
hogy szolgáinkat a miséről vagy a prédikációról visszatartsuk.» (d'Alembert-
hez, 1765. január 9.) «A csőcselék mindig ugyanaz marad; de a tisztességes 
emberek Európa egyik szélétől a másikig mindenütt kezdenek gondolkodni.» 
(L. 1779. márc. 9.) «A bölcselet sohasem lesz a nép számára való: a mai 
csőcselék hasonlít ahoz, amely a földtekén négy ezer évvel ezelőtt élőskö-
dött. (1775- jul- 31-) Sőt még a mennyországban is (t. i. a bölcseleti menny-
országban) különbség van a tisztességes emberek és a tömeg között.» «Nem-
sokára uj mennyországunk és uj földünk lesz a tisztességes elem számára ; 
mert a tömegnek a legostobább mennyországra és földre van szüksége.» 
Erre Strausz megjegyzi: «A tisztességes emberek és a tömeg, honnétes gens 
és canaille, az embereknek az a két osztályuk, melyek között, Voltaire sze-
rint, aki dualismusát itt is érvényesíti, áthidalhatatlan mélység vau, űgy, hogy 
egyik rész a fölvilágosodottságnak fényére van hivatva, a másik pedig ma 
radandó éjre és sötétségre kárhoztatva.» — Ennek egészen megfelelt Voltai-
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és a középkor maradványainak ellenei már a XVIII. század-
nak első felében, söt a jámbor és igazságos Fleury bíbornok 
kormányzása alatt, mily hatalomra vergődtek, úgy hiszsziik 
kézzelfoghatóbban nem bizonyíthatjuk be, mint ha szóról-
szóra idézzük azt, amit Ranchon abbé a bíbornok életrajzá-
ban annak emlékirataiból elénk tár és a bíbornoknak saját 
szavaiként közöl. Az abbé kézirataiból kölcsönzött szavaknak1 

az értelmük az, hogy az abbé és a bíbornok az egyház és az 
állam fönálló intézményeinek forradalmát előre látják s el-
kerülhetetlennek jövendölik.» 

F L E U R Y bibornok, Franciaországnak főminisztere, emlék-
irataiban így szól: «Az orleansi hercegnek kormányzósága 
alatt a kicsapongásnak és a vallás megvetésének szelleme 
egész Franciaországban elterjedt. Akkor jelentek meg azok 
a ledér és gonosz iratok, melyek ügyes kéz csinálta méreg 
által az erkölcsöket megrontották s a jövő századok számára 
korunknak elvetemedettségéről és romlottságáról szomorú 
emléket hagytak. A fény és a nyilvános élvezetek a világ-
nak minden részéből Párisba vonzották a franciákat és az 
idegeneket. A színháznak s a nyilvános ünnepélyeknek bűnös 
pompája csaknem fölülmúlta a pogány korszaknak e nemű 
élvezeteit, a nagy épületeknek büszke fénye s a házibútorok-
nak megkapó díszítése minden mértéket meghaladott: a 
nagyban való játszás szenvedélye számos családot tönkretett, 
a pazarlás nőttön-nött, úgy, hogy azt végre még azok is al-
kalmatlannak találták, akik életbeléptették. Angliában már 
jóval azelőtt olyanok, akik a hitetlenséget rendszerbe fog-
lalták, müveket terjeszttek, melyekben a kereszténység igaz-
ságai felöl való bizonytalanságot és kételkedést nyíltan ter-
jesztették. Más iratokban pedig a kinyilatkoztatást a leg-
szemtelenebb módon elferdítették s a szent vallásunk titkaiban 
való hitet föltűnően kigúnyolták. Az észnek és a józan emberi 
értelemnek jogaira hivatkoztak, a saját felelősségükre isten-
telen rendszereket alkottak s tévelylyel és hazugsággal telt 
tanokat hirdettek, melyek a vallás megsemmisítésére voltak 
irányozva. A kormányzóság alatt óriási tömeg botrányos tar-
talmú nyomtatvány érkezett Angliából a tegeren át, melylyel 
Franciaországot csakhamar elárasztották, vagyis megmérgez-

renek poliükai gondolkozásmódja is.» Strausz, Voltaire. (3) 1872. S, 331. V. 

ö. Kreiten, Voltaire, fordították: Makra Imre és Rózsa József. II. köt. 

470—525-
1 Ranchonnak Fleury bibornok életrajzában, melyet a pápának ajánlott, 

de amelyet a pápa óhajára nyomtatásban nem adott ki, a bibornok emlék-

iratai szórói-szóra bennfoglaltatnak. A folio nagyságú s szépen irott két kötet 

az «Archives du Royaqme»-ban található. Carton k. 163. 
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ték azokat, akik közöttünk szellemi erővel és beható észszel 
dicsekedhettek: mert az ilyenek mohón szétkapkodták és 
olvasták azokat a müveket. Majd nemsokára rá, minthogy 
a franciák büszkék, hajlíthatatlanok s minden alárendeltséget 
megvetnek, minden fönnálló intézmény iránt értelmetlenül 
elfogultak, nagyrészüket az istentelenség ingere elcsábította, s 
majdnem az összes müveit elméjűek, vagyis mindazok, akik 
fényes tehetségeik által kortársainkat műveltség és finom ízlés 
tekintetében a régiekhez vonzották, az angolok könyveit 
tanulmányozták, melyek a deismust hirdették. Az úgynevezett 
bölcselők ettől az időtől kezdve majd ez, majd amaz ürügy 
alatt minden isteni és emberi törvényt nyíltan megtámadtak. 
Könyveik az olvasót a hamis szabadságnak csábja által édes-
gették s mindazt kétségessé tevék, amit az emberiség kétezer 
év óta valódi ténynek elismert; a szívet és a lelket a leg-
fenségesebb lénynek imádásától s a fönnálló hatalom iránt 
tartozó tisztelettől elszakíták. Ezek a könyvek, melyek a 
vallást nyíltan megtámadják, egyúttal azt is elárulják, hogy 
a korlátlan monarkhiának jogait akarják vizsgálat alá venni.» 1 

Wachsmuth W., a lipcsei egyetemen a történelemnek 
egykori tanáraj így ir: «A bölcselökben», amint az ellenzéki 
irodalomnak képviselői magukat nevezték, «s forradalmi 
tanítványaikban olyan szellem ütötte föl magát, mely az 
állami és az egyházi szervezetnek teljes megdöntésén pokoli 
erővel fáradozott. A legelső magvakat Locke, Bayle, Sckaf-
tesbury és az utánok következő angol «szabadgondolkozók» 
hintették el; Franciaországban az ilyesmi iránt már akkor 
fogékonyak voltak, midőn a bigotismus az udvarnál XIV. 
Lajosban és Maintenon asszonyban támogatókra talált és a 
ledérségnek növekvő szelleme a kétszínüség köpenyét még 
nem nélkülözhette: de a szabadmozgás még csak a kor-
mányzóság alatt kezdődött meg.2 V O L T A I R E akkor kezdett 
diadalmakat ülni. Azok közül, akik Voltaire-rel egyetemben 
az egyház hitének lerombolásán munkálkodtak, Diderot és 

1 Schlosser,Geschichte des XVIII. Jahrhunderts (3). 1843.1. 413., 557., 559. 
2 Macaulay így ir: «Az a pontosság, melylyel XIV. Lajos életének vége 

felé környezetétől a vallási kötelmek iránt való külső figyelmet megköve-
telte, olyan eredményeket szült, mint a puritánok szigora Angliában. Mainte-
non asszony azzal dicsekedett, hogy hírnevének korszakában a jámborság 
divatba jött. Az igaz, hogy az csak divat volt és azért úgy is tünt el, mint 
a divat. A zsarnok öregnek szigorúsága a magasabb körök erkölcsiségének 
még többet ártott, mint maga az ifjúságának kicsapongása. Nemcsak hogy 
hibáikat meg nem javította, hanem azáltal, hogy őket kétszínűségre kénysze-
ritette, az erényben való hitöket is megingatta.» (Ausgewählte Schriften 
gesch. und literarischen Inhalts. XI. 232. S. W. Braunschweig, 1861. Bd. XXIII.) 
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D'Alembert abban az időben közeledtek hirnevöknek tető-
pontjához, midőn Voltairenek irodalmi hirneve már egész 
Európát bejárta.» 

«Az ellenzéki irodalom által hirdetett tanok minden 
erkölcsileg termékenyítő erőt nélkülöznek; hatásuk csak rom-
boló volt.1 Fárisnak «bureaux d'esprit»-jei «hommes de 

1 Carlyle VoJtaireről így ítél : «Harminchat negyedrétívű kötetből álló 
művében nincs egyetlen nagy eszme. Tekintete mindig csak a természet föl-
színén tévelyeg. A világról való elmélete, az embernek és életének leirása 
nagyon silány, sőt mondhatni, hogy költőtől és bölcselőtől nagyon nyomorú-
ságos. A történelmet nem a jámbor szemlélőnek vagy ítésznek szemeivel 
nézi, hanem mindenkor katholikusellenes szemüveggel.» (Critical and Mis-
cellaneous Essays. Vol. II. Voltaire.) — Macaulay pedig így szól : «Voltaire 
a bohócok fejedelme. Vidámsága leplezetlen s nem erőtetett. Ugrál, vigyo-
rog, oldalait rázza, ujjaival mutogat, orrát fintorítja, nyelvét kiölti. Voltaire 
természetében semmi emberietlenség nem volt, de tiszteletet semmiben sem 
ismert. Sem a művészet remekeiben, sem a legtisztább erénypéldányokban, 
sem a dolgok nagy okaiban, sem a szónak hosszadalmas talányában nem tu-
dott mást látni, mint anyagot rossz élcei számára. Minél ünnepélyesebb és 
magasztosabb volt a tárgy, annálinkább majompofát vágott hozzá s ügy fe-
csegett róla.» (Macaulay, Ausgew. Schriften [Addison] V. 189., 190.) — 
Schlosser így nyilatkozik: «Voltaire nem volt képes sem a bölcsészetet, sem 
a történelmet akár mint tudományt, akár mint más közönséges tárgyat ke-
zelni, mert a tudományról csak köznapi fogalma volt s azonkívül lelkének 
nem volt meg az a tulajdonsága, amely a történelmet az emberiségnek taní-
tójává teheti.» «Voltairenél történelmet hiában keresünk, a tényekkel úgy bá-
nik, mint az emberekkel, és a történelmet álbölcselkedve használta föl a 
saját és iskolájának s amaz emberek hiúságának céljaira, akiknek kegyeiket 
minden áron megszerezte, kiknek dícséretök előtte többet ért, mint a ma-
gasztos és tiszta öntudat, mely az igazságnak barátját az álbölcselkedők gya-
lázásaival szemben megvigasztalja. — Voltairenek bölcseleti iratai, tudományos 
szempontból tekintve, még sokkal jelentéktelenebbek, mint történelmi művei, 
mert bölcseleti ismereteit nem is eredeti forrásokból merítette, sem Plátót, 
sem Aristotelest nem tanulmányozta. Bölcseleti munkáinak legnagyobb részök 
nem is tart arra számot, hogy az iskola bölcselőit oktassa, mert szelleme 
élénkségénél fogva lehetetlen, hogy valamely anyagot összefüggően és rend-
szeresen előadjon. Társaságok szórakoztatása kedvéért szaggatottan, vitázva 
és gúnyolódva ir. — Voltaire, mint bölcselő, világi könnyelműséggel védel-
mezi a kényelmes életnek, az érzéki és szellemi élvezetek egyesítésének, a 
barátságnak és az aljas élvezeteknek elméletét. Összes bölcseleti iratai vagy 
a keresztény vallás ellen intézvék, vagy tisztán kétkedő tartalmúak.» Törté-
nelmi műveiben nem kevésbé teszi őt siketté «a kereszténység ellen táplált 
ellenséges érzülete, melyet soha el nem palástol» — ugyanazon józan em-
beri értelem tanácsa iránt, melyet különben a tudósoknak szeszélyei ellen 
oly buzgóan szokott védelmezni.» (Schlosser, Geschichte des 18-ten Jahrhun-
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lettres-ei és Voltairenek ferney-i birtoka képezték az egész 

Európa előkelőségeinek irodalmi központjait. Az a tekintély, 

derts, II. 470—475.) — Még Renan Ernő is így ítél: «Voltaire sem a bib-
liát, sem Hornért és a görög művészetet, sem a kereszténységet és a közép-
kort nem ismerte. A szigorú tudománynak hagyománya előtte idegen volt, a 
gondolkodás terén bennünket kevésre oktathat. Talán sokak előtt különösnek 
és eilenmondással teljesnek fog föltűnni, hogy oly fölüietes bohóc, mint Vol-
taire, oly nagyszerű romboló működést volt képes kifejteni. Ilogy Carlyle 
ezt az első tekintetre különös és rejtélyes jelenséget megmagyarázza, a Vol-
taireről irt értekezésében a következő találó megjegyzést teszi : «Hogy az 
efezusi templomot fölépítsék, okos főknek és erős karoknak egész életen át 
tartó munkájokra volt szükség ; és ezt a templomot valami bolond egy óra 
alatt szétrombolhatta volna.» Ranke Lipót teljes joggal nevezi (Franzö-
sische Geschiclite. IV. 407.) Voltairet olyan irónak, akinek párja átalános 
működésre nézve a világon nem volt.» Es ez az állítás aligha nagyítás, ha-
bár Rousseaunak a francia forradalomra közvetetlenül nagyobb befolyása volt, 
mint Voltairenek. — Voltairenek leginkább az uj liberális-protestáns történet-
írásra vagy inkább történethamisításra volt nagy és romboló befolyása. — 
Ileltner Át •min erre vonatkozólag így ir : «Ideje már elismernünk, hogy 
egész ujabb történetírásunk, nagyobb mértékben származik Voltairetől, mint 
ahogy beismerik. A XVIII. században Hume mellett Robertson és Gibbon 
a legkitűnőbb angol történetírók. Mindkettő Voltairenek kö/.vetetlen tanítvá-
nya. — Különböző, sőt ellenkező gondolkozású voit Voltaire, mint Ro-
bertson, a szelíd lelkű és sírna skót prédikátor. De azért ki nem látja, 
hogy Robertsonnak gondolatokban gazdag műve a bevezetés az V. Ká-
roly történelméhez, amely a középkornak történelmi eseményeit tárgyalja 
egész fölfogását és tárgyalásmodorát illetőleg Voltairenek «Essai sur les 
Moeurset l'Esprit des Nations» című művére van alapítva. (Literaturgeschichte 
des 18-ten Jahrhunderts. I. 434., 438.) Itt, az «Essai sur les M.»-ben elő-
ször találkozunk a valódi művelődéstörténetnek fogalmával és kezdetével. 
Nemcsak a legközelebbi angol iskolához tartozó Fergusou, Ilume, Gibbon és 
Robertsonnak, hanem Villemain (Tableau de la litérature du 18-e siècle), 
Sch'osser (Gesclűchte des iS-te Jahrhunderts 1843. II. 474.) és Buckle (Ge-
schichte der Civil. Uebersetzt V. A. Ruge. 1860. I. 2. S. 271.) is egyhan-
gúlag állítják, hogy az egész ujabb történetirásnak ez képezi kiinduló 
pontját. De a kivitel a nagyszerű terv mellett sokban hátra maradt. Voltaire-
ben nem hiányzik ugyan (?) a gondos és beható tanulmány, jóllehet azt se-
hol sem fitogtatja. De elvakul, szenvedélyessé válik és a tényálladékokat el-
csavarja, ha gyűlöletét az uralkodó egyház ellen fordíthatja. Igazságtalan, mert 
az idők között különbséget nem tesz. Minden időt és népet egyformán mérlegel ; a 
történelmi fejlődés törvényét nem ismeri. A középkor Voltaire előtt csak a gonosz-
tetteknek, esztelenségeknek és a nyomornak sivár tömkelege, melyek között néha 
elvétve egyes erényt és boldogságot is lehet találni, mint a vad sivatagban itt-ott 
néha lakások is vannak.» (Hettner, I. 225.) Schlözer és Gatterernek «világ-
történet átnézete» ép úgy Voltaire működéseire van alapítva, mint Meiners 
és Heerennek művelődéstörténelmi kutatásaik. Voltaire «a népek erkölcseiről 

35 
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melyben az új jelenség a külföldön részesült,1 Franciaországra 
is visszahatással volt s nagyban bénítá az állam- és az egy-
háznak ellene tett intézkedéseit. Az a kedvezés azonban, 
melyben a VOLTAIRE iskolája és annak piszkos követői az 
előkelő világ kegyeinél és pártfogásánál fogva a kormány-
nak és az egyháznak rendeletei ellenében részesültek, Rous-
SEAUNAK demokratikus irányú műveire is kiterjedt, — elter-
jedésüket nem lehetett megakadályozni; a bennök hirdetett 
elvek a kedélyekben széltében-hosszában gyökeret vertek.2 

és szelleméről való értekezésében a politikai események fölött előnyt adott a 
benső élet, az erkölcsi és társadalmi állapotok és intézmények, a nemzet-
gazdasági események, az ipar találmányai, a költészet és a képzőművészetek 
történelmének. Leginkább vonzódott hozzá a minden közélettől elszigetelt 
német tudós világ. Az angol példaképekben is, aminők Iiume, Robertson és 
később Gibbon voltak, az általános művelődési viszonyoknak ecsetelése volt 
a német utánzókra legnagyobb befolyással.» (Hettner, III. 2. S. 399-) 

1 Az (a mult század bölcselete) uralkodott Szentpéterváron és Berlin-
ben, még mielőtt Lionban és Rouenben ismerték volna. (Aug. Thierry, Dix 
ans d'études historiques. Oeuvres, Bruxelles. 1839. IV. 192.) 

2 «A «Contrat social» a francia forradalomnak alapkönyve lett», így 
szól helyesen Hettner, Geschichte der franz. Literatur im 18-ten Jahrhundert. 
1881. S. 482. — Engel Ede Rousseaunak «Társadalmi szerződéséről» így 
nyilatkozik : «Ez az a mű, mely ha talán nem idézte is elő a francia forra-
dalmat, de annak lefolyására a XVIII. században megjelent összes könyvek 
közül a legnagyobb és legrombolóbb befolyással volt. — Rousseau ebben a 
műben a királyok isteni jogának helyébe a néptömeg isteni jogát helyezi, 
vagy mint a gyakorlatban történik : a legharsányabban ordítozó népvezérek 
hatalmat; ez az egész különbség. Ezzel kezdődik annak a bálványozást, a 
mit a Convent «salut public»-nek nevezett, midőn néhány választott zsar-
nokra bízzák annak a meghatározását, hogy esetről-esetre mit kelljen a «sa-
lut public» alatt érteni. A «citoyen»-nek vakon kell engedelmeskednie ; akár 
a kis zsarnok csapat ma az Istennek letételét és annak helyébe az ész isten-
nőjének helyettesítését határozza el, akár ha holnap határozatát megsemmi-
síti s ünnepélyesen kidoboltatja, hogy van fensőbb lény és a lélek halhatat-
lan — mindkét esetben a népfönség eszméjéből folyó csalatkozhatatlanságuknál 
fogva eltalálták a helyes utat. Jogos volt, hogy a rémület emberei a trikune-
ről Rousseaura, mint elméletöknek és gyakorlatuknak megalapítójára utalja-
nak. A Convent Rousseau tanításának még egyes részleteit is követte : így 
péld. amennyiben a «volonté generálé» által «salut public»-ül elismert rend-
szer ellen elkövetett bűnre csak egy büntetést ismert: a halált. — Aki a 
Convent hőseinek, különösen Robespierrenek beszédeit olvassa, az a «Contrat 
social»-ra gondolva, a jakobinismus — t. i. a jakobinismusnak, mint olyan 
politikai elvnek, melyet szavakkal így lehet kifejezni: te más nézeten vagy 
mint én, tehát lenyakülóztatlak, ha arra hatalmam lesz — leghatározottabb 
képviselőjének beszédeiben minduntalan azonos helyekre fog akadni, — A 
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«Rendeletekben, intelmekben, elfogatásokban és könyv-
elégetésekben nem volt hiány. A papság már 1750-ben 
panaszt emelt oly könyveknek a terjesztése miatt, melyek-
ben a vallást bántalmazzák, azonkívül a hitetlenség és nép-
ámítás terjedése miatt. Ugyanezt ismételték a főpapoknak 
1755. és 1758. években tartott gyűlésein.1 Már az első gyűlés 
után 1757-ben szigorú rendeletet adtak ki,2 melyet számos 
elfogatás követett. Ritkán múlt el hét, anélkül, hogy egy-
két könyvkereskedő vagy könyvkihordó a fogságba ne került 
volna. Azonban a hollandi sajtóhoz nem lehetett hozzáférni, 
Franciaországban pedig a sajtó- és a cenzúra-törvények 
kivihetetlenek voltak. Azért a papság 1760-ban újra panaszt 
emelt, még pedig az összes vallások ellen irányuló össze-
esküvés címén. Malesherbes azonban, aki abban az időben 

«Contrat social»-nak értelme, szabadsággyilkos oldaláról tekintve, ebben a mon-

datban van kifejezve : «Aki a közakaratnak ellene szegül, aki különben 

semmi másra nem törekszik, mint arra, hogy szabad legyen, az fogságba ve-

tendő. — Úgy a politikai, mint a vallási téren minden politikai szabadságot 

a «volonté generálé» molochjának áldoznak föl.» (Dr. Engel, Geschichte 

der franz. Literatur. 1882. S. 351.) — Rousseau jellemének alapvonása a 

határtalan individualismus, mely a legegyszerűbb emberi kötelességeknek is 

félreismerésére vezet. Az egyénnek azt a jogát, hogy azt tegye vagy ne te-

gye, amit akar, Rousseau gyakorlatilag egész életén át és «Confessions» című 

művében irodalmilag is megerősítette, ő mindenre talál mentséget, még magán-

életének legsötétebb pontjait illetőleg is. — És sajátságos : az az ember, aki 

a saját cselekedeteinek zsinórmértékéül magasabb erkölcsi törvényt az egyéni 

önkénynél nem ismert, aki magáról így irt : «Mindenben a pillanat szeszélyét 

szeretem követni» — irataiban a kötelességeknek kérlelhetetlen zsarnoka 

volt. Rousseaunak minden művében rá lehet mutatni, hogy az egyénnek a 

közjó javára való elnyomására mind hajlandóbbnak mutatkozik. 0 , aki min-

den aggodalom nélkül vallását kétszer változtatta, a «Contrat social»-ban 

a kötelező államvallást hirdette, melyet nem követni halálos bűn volna. A 

féktelen egyéni akarat és a zsarnoki egyenlősítés között levő eme szakadás 

Rousseaunak minden bölcseleti művén keresztül vonul.» (E. Engel. S. 344.) 
1 1758-ban, midőn Franciaország Angliával háborúskodott, a toulousi 

érsek így szólt: «Mi az angoloknak nem a fegyvereiktől félünk: ezek ellen 

seregeinknek rendületlen bátorsága biztosít minket. Hanem a béke idején 

harcolnak ellenünk veszedelmes fegyverekkel ; példájuk által megmételyezik 

elveinket és erkölcseinket.» (Procès verbaux des assemblées générales du 

clergé. Tom. VIII. i-re partie, p. 722.) 
2 Halálbüntetést szabtak az olyan iratokra, amelyek a vallást megtá-

madják, a kedélyeket fölizgatják, a királyi hatalmat érintik s az állam rend-

jét és nyugalmát megzavarják. Gályarabságra ítélték azokat, akik a törvényes 

fonnának kikerülésével valamely művet nyomattak. (Isambert, Recueil des 

anciennes lois XXII. 272.) 

35* 
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a könyvek fölött való fölügyelettel meg volt bízva,1 a könyve-
ket árúnak tekinté, amelynek forgalmát az államnak nem áll 
érdekében megakadályozni. A papságnak ismételt panaszára 
Rousseaunak «EmiL>-jét 1762-ben ugyan elégették; de még 
ugyanabban az évben a jezsuiták ellen indult meg a támadás; 
augusztus 17-én a jezsuiták által irt 261 müvet a hóhér 
nyilvánosan széttépett és elégetett. A jezsuitáknak eltörlése 
az állam és egyház elövárait ostromló bölcselök számára 
nagy rést nyitott.2 Mit használt az, hogy a papság az 1765-ben 
tartott gyűlésén Yoltairenek és Rousseaunak több müvét 
fölötte veszélyesnek mondotta ki ,3 hogy 1768-ban néhány 
könyvkereskedőt a gályákra küldöttek, hogy 1770-ben újra 
több iratot névszerint megnevezve, elítéltek ; 4 hogy Raynal-
nak minden ízében forradalmi müvét, mely az «európai nem-
zeteknek a két Indiában való letelepedéséről szól, kárhoz-
tatták és a szerző csakis gyors menekülés által kerülhette 
el a fogságot, hogy a papság 1772-ben a kedélyekben ta-
pasztalható és mindinkább terjedő átalakulásra mutatott rá 
s ennek okául a rossz könyveknek terjedését hozta föl,5 

és hogy maga II. Frigyes is, midőn látta, hogy az általa 
egykor dédelgetett irodalom neveletlenné vált, annak újabb 
termékeitől elfordult ! Az új eszmék korlátot nem ismertek 
a kedély mozgalmak újabb lendületnek indultak, nem a 
fölszínen úszó habok voltak már azok, hanem a mocsárnak 
egész mélysége föl lön zavarva. Az új tanításnak hatalmasan 
a kezére játszott még a különben merev hatóság is ; a janse-
nista érzelmű parlament a papság iránt hideg volt, de 
egyúttal az udvari kényuralomnak is ellenszegült, óvást tett 
az elfogató parancsok s a perek eldöntését kimondó királyi 
hatalom ellen stb. Ezek ellen hatalmi sakkhúzást alkalmaz-
tak; a parlamenteket 1771-ben föloszlatták és új törvény-
székeket alkottak. A nép mind ezzel keveset törődött; a 
bölcselők sem érdeklődtek a parlamentek iránt; de annál 
nagyobb volt a lárma az udvarnál ; a vérbeli hercegek majd-

1 Biographie universelle XXVI. 358. 
2 «Ennyit megengedünk Georgelnek (Mémoires. II. 263.) a jezsuiták 

barátjának.» 
3 Voltairenek «Essai sur l'histoire générale, Philosophie de l'histoire 

Dictionnaire philosophique» ; Rousseaunak «Emil»-je, Contrat socialja, Lettres 

de la montagne, etc. — Azonnal büntetünk, mihelyt a könyvárus az egyhá-

zat vagy az államot bántja, mondja Loménie, a toulousi érsek. (Soulavie. 

Mém. du règne de Louis XVI. 1. 214.) 
4 Le systeme de la Nature ; Le Christianisme dévoilé ; Woolston, Dis-

cours sur les miracles, etc. (Soulavie, I. 222.) 
5 Soulavie, I. 224. 
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nem mindnyájan óvást tettek. Az új törvényszékek az ud-
varnál az ellenségeskedés ós a gúny tárgyai lettek. — Ilyen 
volt a közhangulat, midőn XV. Lajos 1774. május 10-én 
meghalt. Abban a hitben hagyta el a világot, hogy tovább 
úgy nem mehet, amint eddig ment.» 1 

«A szellemek forradalma kész volt, s a következő ese-
mények a XVIII. századbeli bölcselet tanainak megvalósított, 
érzékileg bevégzett testté és vérré vált cselekményei voltak.»2 

Ezek a tanok pedig, mint láttuk, Angliából származtak 
és a firotestantismus?iak szüleményei voltak. 

1 «Fn majd csak kivágom belőle magamat, de én már öreg vagyok ; 
hanem vigyázz kis gyermekeimre. (Lameth, Histoire de l'assemblée consti-
tut. 1828. I. Préf. 60.)» Wachsmuth, Geschichte Frankreichs im Revolutions-
Zeitalter. Hamburg, 1840. I. 19., 23. 

2 «Unsere Zeit.» Leipzig, 1860. S. 113. 



Az 1879-iki forradalomnak 
lefolyása és müvei. 

A francia forradalom egy rémet történetbúvár szemüvegén 
át tekintve. 

Minden győzelmes forradalom meghamisítja a történel-
met. Sok oka van rá s tehetsége is van hozzá, hogy azt 
sikeresen eszközölhesse. Minél nagyobb és mélyrehatóbb a 
forradalom, rendszerint annál nagyobb a történelemhamisí-
tás is. 

A történelemből ismeretes két legborzasztóbb forradalom 
az úgynevezett «francia nagy forradalom» a XVII. század-
ban és a XVI. században a «reformatiónak» nevezett német 
forradalom volt. Azért könnyen megfoghatjuk, hogy ennek 
a két forradalomnak történelmét nagy mértékben meghamisí-
tották. Erről a legújabb történetbúvárlat világos és kézzel 
fogható bizonyságot szolgáltat. 

A reformatiót illető történelemhamisítást Doli inger, de 
még alaposabban és nagyobb mérvben Janssen János tárta föl. 

A francia forradalmat illetőleg pedig ebben a tekintetben 
Schmidt Adolf és Taine Ipoly szereztek érdemet. 

Dr. Schmidt Adolf jenai liberális-protestáns tanár a 
francia forradalomról fölötte becses müvet írt, melyet arány-
lag nagyon kevéssé ismerünk.1 Ezt a nevezetes munkát ez 
ideig nem ismerték. Még a legnagyobb olvasottságú és sok-
oldalúan tudományos emberek sem, akikkel róla beszéltünk. 

Pedig a jenai történésznek jelentékeny műve megér-
demli, hogy minél szélesebb körben olvassák. 

Az első kötethez irt előszavában «Aubertin Károly» 
francia létére a «Revue des deux mondes»-ban egészen 
elfogulatlanul így nyilatkozik: «Franciaországban talán a 
legkevésbé ismerjük a saját nemzetünk történelmét Ha mind-

1 Adolf Schmidt, Pariser Zustände während der Revolutionszeit von 
1789—1800. Jena, 1874—1876. 3 Bänder. 



járt a legközelebbi korszakról van is szó, a nagy többség 
csak felületes fogalommal, politikai szenvedélyből származó 
elméletekkel, önmagába szerelmes s képzelödéstöl ámított 
féltudással rendelkezik.»1 

S ugyanez áll nevezetesen a forradalom történetéről is. 
Franciaország önmaga iránt nagyon el van fogulva. A tör-
ténelemből nem azt akarja megtanulni, ami igaz, hanem azt, 
ami neki hízeleg vagy tetszik. A francia fölfogásnak egészen 
megfelel, amit R E N A N E R N Ő átalánosságban mond : « A fran-
cia forradalom Franciaország dicsősége, kiválóan francia 
hősköltemény.»2 És Franciaország épen ezt a dicsőséget, 
ebben a hőskölteményben való gyönyörködését nem akarja 
elraboltatni és kisebbíttetni ama beható ítészét által, mely a 
fénynek egy részét könnyen árnyékká, a dicsőség érzetét 
részben szégyenérzetté s a magasztos hőskölteményt siral-
mas alagyává változtathatná.» 

«Már pedig a történelemnek mindig a valósággal és nem 
a képzelődéssel van dolga.» 

«A francia forradalomnak benső történelme nagy rész-
ben még mindig csak fable convenue, legenda. Ezt bizonyítja 
ROCQUAIN F É L I X is, aki egy régi közmondáshoz ragaszkodva, 
minden tartózkodás nélkül elismeri, hogy «a napoleoni legenda 
mellett több mint (50 éve,» a forradalmi legenda talaján élünk. 
Amaz úgylátszik, már megszűnt ;3 illik, hogy a másiknak is 
véget vessünk s az általa elferdített tényekben a mese he-
lyére az igazságot helyezzük.»4 

«A forradalom legendája korántsem olyan régi keletű, 
mint azt gondolhatnék. Nemcsak a legolvasottabb történelmi 
müvekben, mint Beaulieuben, Toulongeonben és Lacretelle-
ben, hanem még a fanatikus köztársasági M E R C I E R mü-
veiben sem akadunk annak nyomára (?). A császárság korában 
a dicsvágy és a hiúság tették le annak alapjait, de csak a 
restauratio ellen föllázadt boszuság s azután a juliusi mo-
narkhia ellen táplált ellenszenv miatt kezdé Thiers és Mignet 
a 20-as, s újabban Buchez és Ronx a harmincas években a 
forradalomnak ama szándékos, hősiesen-szomorú dicsőitését 
fölvirágoztatni, amely nemcsak a franciák ítéletét tette elfo-
gulttá, hanem még számos németet is egész a mai napig a 
forradalomnak tévelyeit és árnyoldalait illetőleg vakságban 
tartott.» 

1 Revue des deux mondes, 1871. avril, p. 596. 
2 Revue des deux mondes. 1869. íre novembre, p. 72. 
3 Különösen Lanfreynek: «Histoire de Napoléon» című műve, I. 

1867—1875. 5 Bde. 
* Rocquain, L'état de la Francé au 18 brumaire. Paris, 1874. p. X. 
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»A forradalom legendájának átka a szokásos szépítésnek 
büne. Franciaországban kétségen kívül már régebben meg-
ingott és megsemmisült volna, ha olyan szabású müvek, mint 
MORTIMER TERNAUX kritikai müvei — mint ezt hozzám inté-
zett egyik előbbi levelében állítja — inkább bátorító, mint 
kedvezőtlen fogadtatásban részesülnek vala.»1 

«A népek ép úgy, mint egyesek ritkán vagy sohasem 
hisznek annak a képnek, melyet az igazságnak elébük tartott 
tüköré nekik mutat. Nemzeti tulajdonságok, megszokott vagy 
örökölt hajlamok és ellenszenvek a pillanat szavát és tanát 
nem alakítják át, hanem csak a legjobb esetben — nemze-
dékek és évszázadok tapasztalatai.» 2 

Mindaz, amit itt SCHMIDT mond, hasonlóan szórói-szóra 
Németországról és a reformatiónak történelméről is áll. 

Lássuk most, hogy SCHMIDT tanár több mint harminc 
évi forrástanulmányozás után miképen ítél a francia forra-
dalomról. Itt természetesen érdekes és sikerült leírásából csak 
rövid kivonatokat közölhetünk s olvasóinkat utalnunk kell ma-
gára a tartalmas műre, melyben a szerző a nagy eseménye-
ket mintegy kézzelfogható tényekben adja elő, mig libe-
rális álláspontjának csak nagy ritkán ad kifejezést. SCHMIDT 
és T A I N E ebben a tekintetben JANSSENRE emlékeztetnek. S 
ép ezért egyik lipcsei hirlap JANSSENT német «Taine»-nek 
nevezte. 

«A francia nép, dacára állhatatlanságának» — mondja 
SCHMIDT, — «dacára annak a könnyüségnek, amelylyel 
egyik érzelemből a másikba, sokszor egészen ellenkezőbe 
megy át, nagy részben mégis mindig conservativ és monar-
khikus érzelmű volt és az is maradt.» 

«A francia nép», mondja több tudósító, «nem szenve-
délyes;» «jó és érzékeny;» «nagytöbbsége híven ragaszko-
dik a régi törvényekhez, erkölcsökhöz és szokásokhoz;» «a 
radikális újításokról és intézményekről mitsem akar tudni; 
szilárd alkotmány után vágyódik; az 1791-iki alkotmánynyal, 
vagyis az alkotmányozó gyűlésnek müvével, amely a nem-
zetnek valódi «közege» volt, szívesen megelégedett volna. 
Még a pártszenvedélyek mozgalmai között is folytonosan 
nyugalom után vágyott, de természetes, hogy a drágaság ide-
jében «kenyér» után is hasonló mértékben óhajtozott, s azt 
hitte, hogy «a vallásnak és a királyságnak visszaállítása által 
mindkettőt elérheti.» «A köztársaság miatt így panaszkodtak 
az öt tagu directorium uralma alatt, »éhen halhatunk;» nem 
volt érdemes egy királyt kivégezni, hogy helyét öten foglal-

1 Mortimer-Ternaux, Histoire de la Terreur. Paris, 1862—1883. 
J Schmidt, Pariser Zustande I. S. V. VI., II. S. V, V I H , III. S. X. 
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jak el;» «a demokratikus kormány folytonosan ki van téve a 
pártárnyalatok szeszélyeinek; ily kormány nem franciáknak 
való, csak az egyeduradalom érdemel elsőbbséget.» 

«Kezdetben Pár is vitte egész Franciaországban a ve-
zérszerepet ; de a departementoknak a főváros iránt való 
bizalma csakhamar gyűlöletté változott.» 

»A francia népnek nem egyszer kerekedett kedve a 
párisi nép megtámadására s az országot ért szenvedések-
nek rajta való megboszulására. A departementokban gyakran 
lehetett hallani, hogy a fölfuvalkodott, végzetes fővárosnak 
elpusztítását hangoztatták, mint borzasztó, de egyedüli 
gyógyszert a zavarral telt időben. De végre mégis mindkét 
részen borzadva gondoltak a polgárháborúnak elörelátha-
tatlan pusztításaira s az országnak vezetését újból ismét csak 
Párisra bízták.» 

«Másrészt meg annyi bizonyos, hogy a főszerepet Pá-
risban és az egész országban nem a párisi nép, hanem annak 
csak egy töredéke vitte.» 

«Ami a múlt században lefolyt francia forradalomban 
világtörténeti fontosságú szükségesség volt, mint a birodalmi 
rendeknek összehívása, a porladozó és elzüllött hűbéri ál-
lamnak eltörlése, az augusztusi éjnek hazafiúi áldozatai, az 
absolut uralomnak alkotmányos kormánynyá való átváltoz-
tatása : abban Franciaországnak egész zöme öntudatosan és 
buzgón közreműködött.» 

«Ami pedig Franciaországnak a kitűzött célon kívül 
annyi bajt okozott, ami a világtörténelmi szükségességet 
meghaladta s arra szolgált, hogy a már egyszer elért ered-
mény újból kockára tétessék, nevezetesen az 1792-iki június 
augusztus és szeptemberi napok a királynak elítéltetése és 
kivégeztetése, a girondisták erőszakos bukásuk és a rémura-
lomnak fölállítása tekintetében történt, azt csaknem kizáró-
lag Páris, illetőleg lakosságának forradalomra törekvő része 
s különösen forradalmi communeje idézte elő.» 

«Egyedül Páris, ez a tömérdek lakossal s megszámlál-
hatatlan csöcselékkel biró világváros volt az oka annak, — 
amit a vidéki lakosság nagyon jól tudott és keservesen ta-
pasztalt, — hogy az 1789-iki forradalom átalános romboló 
rendszerré fajult. A forradalomnak egészen más, simább 
lefolyása lett volna, ha a nemzetgyűlés 1789. év október 
havának egyik napján azt az ostobaságot el nem követi, hogy 
Versaillesből Párisba költözött át, vagy ha a convent elég 
bátorsággal birt volna arra, hogy azt a többször kifejezett 
óhajt, miszerint a fővárosból a vidékre költözzék át, meg-
valósította volna. Valamint megfordítva, a párisi commune 
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által 1871-ben támasztott forradalom sokkal hatalmasabb és 
pusztítóbb lett volna, ha az összehívott nemzetgyűlés Bor-
deaux és Versailles helyett Párisban ülésezett volna. Ez utóbbi 
vagy a communenek áldozata, vagy eszköze lesz, nem pedig 
harc- és gyözelemképes ellensége.» 

«Az ebből folyó történelmi tanulság nagyon világos. 
Minden nagy nemzet, amely megtűri, hogy parlamenti kép-
viselete világvárosias, folytonosan szaporodó s különféle ele-
mekből álló nép között tartsa székhelyét, bűnt követ cl 
önmaga, bűnt a saját jövője ellen.»1 

«Párisnak a forradalom kezdetén, átalános adatok szerint, 
mintegy 600,000 lakosa volt. A párisi népen a francia nép-
nek számos tulajdonsága, részben talán még erösebb voná-
sokban tükröződött vissza. Páris lakosságának legnagyobb 
része semmi nevelésben nem részesült, műveletlen és tudat-
lan, azért meseszerűen könnyenhivő és önállótlan, másrészt 
meg könnyelmű és ingatag természetű és így állhatatlan, 
hóbortos és ellenmondással teljes. A müveit franciáknak 
egykorú iratai a párisi népet «íirü-nyájhoz» hasonlítják és 
«birka-népnek» nevezik. Azért azt a pártok eszközül és ke-
reskedelmi tárgy gyanánt használják; mely tudatlanságában 
a gonosztevőknek játékeszköze.» 2 

«Azonban a párisi nép tudatlanságának dacára is tapin-
tatos, élces és szellemes, másrészt pedig büszke, hiú és 
önszeretettel telt volt. Minél korlátoltabb látkörrel birt, annál 
nagyobb volt önzése és képzelődése. Függetlennek képzelte 
magát, amint azt fejébe verték; azt hitte, hogy ö minden, 
hogy az államot egyedül alkotja és azért azt hitte, hogy a 
többi 82 departement-nal nem törődve, az egész országot ö 
kormányozhatja. Mercier gúnyosan mondja: «A párisiaknak 
fogalmuk sincs a szabadságról, hanem a népfönségről való 
fecsegés alapján azt hiszik, hogy ők a földnek urai. Azt 
gondolják, hogy a világ közepe a Szajna partjain van.» 

«Pedig a párisi népnek legnagyobb része nézeteiben 
oly határozatlan, hogy bárki is képes volt tetszése szerint 
való véleményre rábeszélni. — A kormányzók a forradalom-
nak minden állapotában jól tudták, hogy — amint ők magu-
kat kifejezték — «az osztály, melyet tömegnek neveznek», «a 
népnek ez a tudatlan, könnyenhivő és könnyen félrevezet-
hető része», szellemi korlátoltságában», «gondatlanságában», 
«állhatatlanságában» s «tapasztalatlanságában» arra van ren-
deltetve, hogy a gonosz akaratúaknak, akik neki csak azért 

1 Schmidt, I. 14., 15., 24., 25., 32. 

2 1 . 37—42. 
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hízelegtek, hogy öt kiaknázzák és azután elnyomják, játék-
szere és eszköze legyen.» 1 

«Ezt a beszámíthatatlan állapotban levő és könnyen 
félrevezethető tömeget, mely habár a forradalomnak «játék-
szere és eszköze volt is», még sem szabad egyátalán forra-
dalmárnak tekintenünk. A párisi lakosságnak szándékosan 
forradalmár alkotó része, azok, akik nem elcsábítottak, hanem 
csábítók vagy készséges cinkostársak voltak, csak a kisebb 
részt képezték, mely maroknyi izgatókból, a különböző nép-
osztályok radikális vezéreiből és a vagyontalanoknak nagy 
tömegéből állott.» 

«A teljesen vagyontalanok azonban a forradalomnak 
első éveiben nem sokan voltak. 1790. május haváról keltezve 
ezt olvassuk: «a párisi lakosságnak legnagyobb része vala-
mivel bir, van némi vagyona, ingósága s mindenkinek, aki-
nek csak valamicskéje van, érdekében áll, hogy azt, amije 
van, megtartsa.» Azért is mindazok, akiknek valamijök volt, 
majdnem kivétel nélkül a mérsékeltek közé tartoznak.» 

«Minden tizennyolc egyén közül, amint ezt Rabaud de 
Saint-Etienne állítja, s a jakobinusoknak 1793. május 30-án 
kelt jegyzökönyve is megerősíti, tizenhétnek érdekében állt, 
hogy a birtokot védelmezze.» A tényleges birtokosoknak 
számát egyhatodrészre, azoknak számát pedig, akik vala-
mely értéktárgygyal birtak, kétharmadrészre tehetjük. E szerint 
Párisban teljesen vagyontalanok száma, vagyis azoké, akik 
a birtoklás iránt voltak érdekelve, 33,000 lélekre tehető s 
ezek között 8—9000 férfiú volt. Ha ezeknek kétharmad-
részét forradalmárnak tekintjük, akkor a forradalmárok száma 
5—6000-re tehető, ami tényleg bizonyos alkalmakkor, kü-
lönösen választásokkor, a valóságnak meg is felel; vagyis a 
párisi polgárság és választók összeségéhez viszonyítva, a tu-
lajdonképen való forradalmárok a lakosságnak V32 v a g y V26 
részét képezik. Ha pedig a többi vagyontalanok is elragad-
tatnák magukat, akkor a forradalmárok száma 1/18 részre 
rúgna; és ha ehhez a 9000-hez akár meggyőződés, akár 
pillanatnyi csábítás folytán a népességnek többi osztályaiból 
még 7000 fő csatlakoznék, a forradalmárok száma akkor is 
csak 16,000 főre menne, vagyis: a polgárságnak vagy a vá-
lasztóközönségnek 1/10 részét tenné. A 48 kerület közül 1792. 
óta mindenikben átlag 3300 választó volt. A föntebbi arány 
szerint egy-egy kerületben a forradalmároknak számuk leg-

8 Mercier (Le nouveau Paris IV. 164.) is így szól: «A párisiak csupa 
bábük egyes szemfényvesztők kezében», aki így szól hozzájuk: «táncoljatok, 
vagy menjetek misére, vagy mindkettőt tegyétek, de — ne politizáljatok; 
n^ert könnyen valamely gonosztevő hurokjára kerültök» (III. 130). 
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fölebb 330-ra tehető. Tényleg azonban sokszor alig ment az 
100-ra, úgy hogy sokszor az egész lakosság között csak 
5—6000, sőt alig 4—5000 vagy kevesebb forradalmár talál-
kozott. S ezzel teljesen megegyezik egy tudósítónak 1793. 
június havából származó állítása, mely szerint egész Párisban 
alig akadt 3000 határozottan forradalmár.» 

«Eszerint a párisi lakosság között a tényleg forradal-
márként szereplők vagy szavazók száma 16000, a szándéko-
san forradalmároké azonban csak mintegy £000 és végre a 
határozottan vagyis a tényleg erőszakoskodó vagy erősza-
kosságra eltökéllett forradalmároké 3000 főre rug.» 

«De megfordítva a forradalom korszakának minden ide-
jében a párisiaknak legalább9/10—17/18 része határozottan for-
radalomellenes vagyis : határozottan a nyugalomnak és rend-
nek barátja volt. Ezek a conventnek egész uralma alatt 
a mérsékeltek pártját, a népességnek úgynevezett egészséges 
részét képezték ; ezekhez tartoztak a tiszteséges emberek 
(honnêtes gens), és tulnyomólag az ifjúság (jeunesse, jeunes 
gens). A département kormányzóság 1792-ben ehhez a párt-
hoz számitá névszerint : azokat a hasznos és munkás em-
bereket, kik egész életmódjuk és összes hajlamaik által az 
állammal szorosan össze vannak nőve ; a háztulajdonosokat, 
a földművelőket, a kereskedőket, a kézműveseket, a munká-
sokat s mindazokat a polgárokat, kiknek tevékenységűk és 
takarékosságuk a közvagyonosodást előmozdítja s a nemzeti 
jólétnek forrásait élteti. Ezek mindnyájan föltétlen odaadás-
sal viseltettek az alkotmányhoz és a nemzeti függetlenség 
eszméjéhez, a politikai egyenlőséghez és az alkotmányos 
királysághoz.» D U T A R D 1793-ban a háztulajdonosok, kereske-
dők és iparosok közé sorolja : a bankárokat és tőkepénzese-
ket, a különféle boltosokat, kisebb mérvben árulókat és a 
szatócsokat; továbbá a kereskedösegédeket és más szolgálatban 
levőket; továbbá jegyzösegédeket s más fiatal embereket.» 

«A szüntelen való izgatások és a forradalmi választmá-
nyok, melyektől még a munkások és a pórnép is félelem-
mel fordult el, a pártot nagyban erősítették. A nagy tömeg 
a «conventnek füle hallatára» naponta ekép panaszkodott : 
ez így nem maradhat ; a legnagyobb bajunk az, hogy sok 
az «ur»; sokkal jobb ha egy van, mint 700; midőn ily sok 
az ur, a dolgok nem mehetnek rendben. Sőt a kereskedők 
már 1793 június havában nem akartak a köztársasági pénz-
ről semmit sem tudni s elővették a XVI. Lajos képével el-
látott pénzeket.» 

«A tőkepénzesek száma tudvalevőleg sok ezerre ment. 
A háztulajdonosok számát Dutard több mint 40,000-re tette, 
vagyis: 20,000 tényleges házi ur s a többi pedig fivér és 
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unokaöcs; a kereskedösegédek számát 15,000-re becsülik s 
az «ívók»-ban szolgáló pincérekét szintén annyira; a kezelö-
személyeket 10,000-re, a bor- és citrom-kereskedőket egyen-
kint 3—4000-re, a jegyzőket 114-re. A kézművesek és 
munkások számát, kik közül csak a nem önálló munkások 
nem tartoztak a mérsékelt párthoz, az 1795-iki rendőri uta-
sítás 30,000-re tette. Parisban továbbá 2—300 könyvsajtó 
volt s a sajtó emberei: hirlapirók, kiadók, nyomdászok, se-
gédek, intézők, stb., kiknek számuk 4—5000-re ment, las-
sankint szintén a mérsékelt párthoz mentek át.» 

«Azonban úgy látszott, hogy a mérsékeltek között 
volt a legkevesebb bátorság. Dacára, hogy túlnyomó több-
ségben voltak, a girondisták bukását megelőző veszélyes 
napokban arról voltak meggyőződve, hogy csodával határos 
lenne, ha az 50,000 közül 3000-et össze birnának szedni s 
még nagyobb csoda, ha a 3000 között legalább 500-an ta-
lálkoznának, akik egyakaratuíag elég merészek lennének — 
a saját véleményöket követni.» És így történhetett meg 
tényleg az a csoda, hogy 1793 május 31-én és június 2-án 
a nemzeti gárda némán és egykedvűen engedte végbemenni 
azt, amit tulajdonképen nem akart, sőt önkénytelenül erő-
szakolta ki azt, amit alapjában véve kárhoztatott; a békét 
akarta és az üldözést erőszakolta ki. Természetesen, ennek 
a forradalomnak a fölbujtói kénytelenek voltak szándékukat 
kissé korlátozni. Ha Henriot erőszakot használ, vér folyik 
vala s akkor a nemzeti gárda keblében a két pártnak össze-
ütközése és a mérsékelteknek, mint az emberiség óriási 
többségének, győzelme elmaradhatatlan lett volna.» 

«A forradalmi ellenpárt, az engesztelhetetlenek, az el-
lenkezők, vagy egyátalában a nyugtalanságban és rendet-
lenségben találták örömüket, vagy pedig azt hatalmuk 
megalapításának és megszilárdításának eszközeül tekintették. 
Mi már annak a pártnak három alkotó elemét említettük: 
a dicsvágyó izgatókat, a doctrinár rajongókat s a teljesen 
vagyontalan tömeget. Ezek között oszlott meg az alább 
következő három néposztály, u. m.: 

1. A szolgák, különösen a régiek, ezek a «csúnya 
szolgalelkek», mint azokat az ellenfél nevezé, akik uraikat 
szüntelenül rágalmazták, még akkor is, ha irántok a legna-
gyobb hálára voltak kötelezve. Ezek az engesztelhetetlenek 
között a legfölengzőbbek voltak. Ezek, Dutard szerint, a 
jakobinusok gyülekezetében a «birka népet» képezték. Azért 
a commune minden szolgával kíméletesen bánt. 

2. Az alárendelt munkások, akik buzgalomra nézve a 
szolgákat nagyon megközelítették s a munkaadóknak szíves 
örömest rosszat kívántak. 
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3. A párisi népnek fokról-fokra gazdaságilag és erköl-
csileg elzüllött könnyelmű része. Dutard 1793. május hó 6-án 
ezt az osztályt a következőképen jellemzi: 

«Az engesztelhetetlenek osztályában vannak bizonyos 
fajta emberek, akik a részvét házából (pitiéből) kerülnek ki 
s rendetlen életpályájokat a bicétre fegyházban végzik be. 
«A pitiéből bicétrebe» nagyon elterjedt közmondás a nép 
között. Ennek a népnek nincs határozott életmódja; 50 
livret költ, ha 50 livreje van, s ha 5 livreje van, akkor csak 
5 livret költ, úgy, hogy mindig elkölti mindenét; nincs soha 
fölöslege; nem szerez semmit. Ez az osztály a forradalom 
óta sokat szenvedett; ez az a néposztály, mely a bastillet él-
vévé s az augusztus 10-ikét előkészíté; ez a nép az, mely 
bárminemű gyűléseken a hallgatók karzatát megtölté, amely 
mozgalmakat idézett elő, mely a hadsereg sorait megtölté, 
de amely alapjában véve semmit sem tett. És e semmitte-
vésért volt kénytelen neki felesége az óráját, fülbevalóit, 
gyűrűit és ékszereit a mont-de-piétéi zálogházba vitetni, hogy 
azokat ott eladják. Minő mai napság ennek a néposztálynak 
a helyzete? Olyan, hogy annak ma semmije sincsen, hogy 
megfosztá magát értékes holmijaitól, melyek neki legalább 
fogalmat nyújtottak arról, hogy mi az a birtok, a vagyon 1 
És most ezeknek törvényt alkossanak? A bölcs és rendsze-
rető, szóval a mérsékelt ember, úgy tűnik föl előtte, mint 
valamely uralkodó, mert látja, hogy a társadalmi szervezet-
ben a vagyonos, a birtokos férfi és az asszony, akinek fülbe-
valója, órája, ezüst kulcskarikája, nyakkendője, divatos ruhája 
van, a társadalomban mindig előnyben részesül azok fölött, 
akik nyomorba estek vissza. Ezek közül sokan odahagyták 
állásukat, mesterségüket s bizonyosan boszankodnának, ha 
ez a mesterség újra életerőt nyerne. Ez utóbbi érzelmet egyik 
rész közt a hanyagság, a másik közt pedig elégtelenségük 
és tehetetlenségük érzete szüli. Ezek közül jelenleg sokan 
adósok a sütőnek, a mészárosnak, a borkereskedőnek és 
senki sem akar nekik többé hitelezni. Van megunt nejök, 
vannak gyermekeik, akik éhségtől gyötörve jajgatnak, míg 
atyjok a jakobinusok közt és a tuileriákban van!» E leirás 
alapján D U T A R D az akkori minisztériumnak azt az ajánlatot 
tette, hogy a vendéek ellen való újoncozás alkalmával eze-
ket az engesztelhetetleneket sorozzák be jó pénzért; ami 
egyszersmind a legbiztosabb szer lesz Páris megtisztítására.» 

«A benszülött elemek mellett Párisban még külön en-
gesztelhetetlen néposztályt képezett az idegen, mindenfelöl 
összegyülemlett, munka- és nyugalomkeriilö söpredék, mely 
— mint a departementbeli közigazgatás jelentése 1792. évi 
junius 12-én mondá — «a közjótól teljesen elszakadva, csupa 
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unalomból gonoszságra hajlandó, amely a rendetlenség alatt 
kínálkozó szerencse-alkalmat a szegénységet támogató tisz-
tességes eszközöknél többre becsülte.» Ezeket a bandákat, 
melyek szónoklataikkal az utczákon, köztereken és a főváros 
nyilvános kertjeiben szerepeltek, maguk az izgatók vonszol-
ták elő; ezek képezték a lázongó elemet s a törvény meg-
vetésére és fejetlenségre ösztönözték a hallgatókat, míg a 
főcinkosok alkalmas eszközökkel szolgáltak a közvélemény 
elrémítésére és elnyomására. Ezek a hordák leginkább a túl-
népes 200 kis városból, a nagyobb községekből és a szom-
szédos falvakból származtak. Néhány ezer ilyen idegen 
kalandor és naplopó mindig találkozott Párisban; más ezrek 
pedig tartózkodási helyükön csak a jeladást várták, hogy 
néhány livreböl álló zsoldért vagy anélkül is a fővárosba köl-
tözködhessenek. Erre a költözködésre a környékbeli lakosok 
közül mindenkor legalább 200,000-nek volt kedve; de az 
állandóan Párisban tartózkodók számát a legtöbb esetben 
5—10,000 s csak ritkán lehetett 10—20,000-re tenni. Annyi 
bizonyos, hogy Páris utcáin a forradalmárok és a mérsékel-
tek között egészen más arány volt, mint a választásoknál; 
mert az utóbbiakból a vidékiek ki voltak zárva. Azonban a 
párisi forradalmárok legnagyobb számát az idegenek közép 
számával egyesítve, azoknak összege mégis csak körülbelül 
23,000 lenne, akikkel szemben még mindig 134,000 nemzeti 
gárdista állott — a forradalmároknak lehető legnagyobb szá-
mát, a 36,000-et (16,000 párisi, 20,000 idegen) hihetőleg so-
hasem érték volna el; míg gyakran megtörtént, hogy ez a 
szám 8000-re (3000 párisi és 5000 idegen) olvadt le. Hogy 
ez a gyülevész fejetlen csőcselék, ez a bandita csorda, amint 
azt nevezték, «pártfogói iránt» semmi tisztelettel sem visel-
tetett, az magától értetődik; azt kedvelte legjobban mindig, 
aki kicsapongásait leginkább elömozdítá; Marat-t, Robes-
pierre-t és a jakobinusokat csak az alatt a föltétel alatt szerette, 
ha azok a jelszót a lázadásra, a rablásra és öldöklésre foly-
ton megadják.» 

«Ha az ember a párisi forradalmi pártnak ez idegen 
elemeit elkülöníti, akkor a többinek összegében a városi la-
kosságnak az a forradalmár tizedrésze is benfoglaltatik, amely 
gyakran tizennyolcad, sőt sokszor harmincketted részre le-
olvadt, s amelyet a demagogok szemtelen hízelgésükben 
mégis «párisi népnek» s «souverän népnek» szerettek nevezni. 
Nem csoda tehát, ha a párisi lakosoknak ez a kis része 
magát tényleg a forradalom választott népének, Páris és igy 
Franciaország jogosult főhatóságának gondolta.» 

«A rémuralom következtében a forradalomellenes párt 
jelentékenyen növekedett, de akkor már két részre szakadt, 
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a mérsékeltek és a royalisták pártjára, míg velők szemben 
a harmadik párt, az elzüllött forradalmárok voltak, csekélj/ 
számban «terroristák» vagy «anarkhisták» neve alatt. Az 
anarkhistáknak, kiknek csapatjához még mindig a vagyon-
talanok szolgáltatták a zömöt, céljuk abban állt, hogy a 
királyságnak visszaállítását minden áron megakadályozzák, s 
az 1793. évi halva született alkotmányt, azaz : a tömegnek 
szándékba vett uralmát életbe léptessék. A royalisták, akik 
az ósi nemességből, nagykereskedőkből és a polgárságból ala-
kultak, részint az 1790. és 1791. évi alkotmány, részint a régi 
kormány után vágyódtak. A mérsékeltek egészen elérzéket-
lenedve, minden kormányformát, s így még a köztársaságit 
is elfogadták, csakhogy a kormány legyen elég erős, hogy 
a nyugalmat és a rendet föntartsa.» 

«A két utóbbi párt együttvéve, az akkori hivatalos ki-
fejezés szerint, a terroristákkal ellentétben «a nép jó és 
egészséges tömegének» neveztetett. Ezeknek véleményük a 
múltra nézve az volt, hogy «mindazok a törvényhozók, a 
kik 1789 óta működtek, sokkal jobban cselekszenek vala, 
ha a régi törvények visszaéléseit módosítják, minthogy uj 
törvényeket alkottak. Mint lehet azt kívánni, hogy azok a 
polgárok, kiknek nagyrészük minden ismeret nélkül ül a 
törvényhozó testületben, jó törvényeket alkossanak, hogy 
azok az emberek, akik Franciaországnak minden részéből 
összejöttek, oly alapos jogtudósok legyenek s annyi belá-
tással birjanak, hogy nem egészen hat év alatt azt az épü-
letet újra fölépítsék, melyet 13—14 századig való fönnállása 
végén szétromboltak, míg azalatt folyton azzal foglalkoztak, 
hogy annak legkirívóbb tökéletlenségeit megjavítsák s rajta 
olyan változtatásokat tegyenek, minőket a szokás és a vi-
szonyok megkívánnak. Az addigi három törvényhozás az 
országot kiszivattyúzta; a jövő, a negyedik (a directorium 
alatt működött törvényhozó testület) a maradékot is elvi-
szi. A párisiak nagy többsége a jelen és a jövő érdekében 
egyhangúlag erőteljes kormányt óhajt, melyet azok, akiknek 
van vagyonuk, jó szemmel fognak, mig a félrevezetett tö-
meg, mely előtt a rend rendetlenséget képez, tőle félni fog. 
Óhajták továbbá a béke áldását s az állandó alkotmányt.» 
A különféle osztálygyülésekröl, melyeket haszontalanoknak 
tartott s szándékosan eltörölt, többé hallani sem akart. A 
legaggasztóbb azonban az volt, hogy a convent tagjairól 
sem akartak többé semmit sem tudni, midőn ezek a maguk 
részére kétharmadrészben fönntartották maguknak a jogot, 
hogy a törvényhozó testületbe újra belépjenek; úgy tekin-
tették őket, mint személyes érdekeiknek hitvány képvise-
lőit, akiknek céljok csak az, hogy uralmokat meghosszab-
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bítsák, lehetőleg megörökítsék.» Ez a hangulat hozta létre 
a vendémiaire 13-át és azt túl is élte.» / 

«így történt, hogy a semleges mérsékeltek száma a 
directorium uralkodása alatt nagyon leolvadt, amennyiben 
számosan megbarátkoztak a királyság visszaállításának, mint 
az összes zavarok egyedül gondolható és kívánatos megol-
dásának gondolatával. Ennek pedig az lett a következménye, 
hogy a párisi lakosságnak nagyrésze a «köztársasági» és a 
«királypárti» ellentétes pártok között oszlott meg, és hogy 
ez utóbbiak észrevehetöleg szaporodtak. A kormány hiában 
ámította magát azzal, hogy a népnek nagyrésze még mindig 
köztársasági érzelmű, vagy hogy azt könnyen meg lehet 
a köztársasági elvnek nyerni. Naponta lehetett minden rangú 
és rendű emberektől hallani, hogy «a köztársaságnak nem-
sokára vége lesz», hogy az már végső vonaglásban van. — 
Már 1795 május havában a convent alatt be kellett vallani, 
hogy lehetetlenség mindazokat elfogni, akik a kormány el-
len lázítanak, mert akkor Paris lakosságának több mint felét 
be kellene záratni; meg kelle a directoriumnak érnie, hogy 
a köztársaságot nemcsak a családi tűzhelynél, hanem nyil-
vánosan és mindenfelé hangosan szidták.» 

«A kormány véleménye csak egy tekintetben volt in-
dokolt. A «royalista» név nem volt helyes; a köztársaságiak 
pártjának elleneit helyesebben nevezhették volna monarkhis-
táknak. Mert a «királyság» elnevezés az úgynevezett royalisták 
előtt a «monarkhiának» örökólt, történelmi jelképe volt. 
És alapjában véve nem amaz volt az, amit a többség akart, 
hanem emez, t. i. az egynek uralma, akár király, akár csá-
szár személyében, akár Bourbon, akár Orleans vagy sze-
rencsefi legyen az. 

«De a párisi többség ebben az értelemben nem akart 
önállóan föllépni. Ezenkívül a nyugalmat nagyon szerette s 
a nyugalom kedvéért türelmes volt, folytonos tétlenségben 
várva a szabadulást, a békét és az állandó alkotmányt. — 
Egy 1796-ban «Páris benső állapotáról» irt tudósítás a kér-
dést így tisztázza: «honnan van az, hogy a számos panasz 
között mégis láthatólag, megfoghatatlan módon, nyugalom 
uralkodik?» És a válasz így hangzik: «Mert az úgynevezett 
nép, a munkásosztály, készpénzért dolgozik, tehát szükséget 
nem szenved, a korcsmákat lakja s fáradt lévén, nincs kedve 
mozdulni. P7s minthogy továbbá a szenvedő, a középosztály, 
amely a gyugalmat és csendet mindennél többre becsüli, 
mely minden forradalmi mozgalomtól megijed, csak tűrni 
és hallgatni tud; mert a tisztességes elem családi tűzhelyé-
nél panaszkodik, sír és remél ugyan, de azért az államot 
soha sem nyugtalanítja.» «Páris», így szól egy 1798-iki tu-



dosítás, «nyugalmat akar; jelenleg könnyebben birhatjuk a 
meghódolásra, mint a lelkesedésre; a polgárság egy része 
magát egykedvűséggel árkolta el ; a köztársasági szellemtől 
nagyon idegenkedik.» És egy másik tudósítás hozzáteszi: 
«E roppant néptömeg úgy van alkotva, hogy a kormány 
mindent megtehet, amit az állam jólétére szükségesnek tart.» 

«És így a kormány egyedül azt tette, amit tenni akart 
és tehetett. Csak egyet nem birt megtenni, amit pedig 
akart. Nem volt képes az átalános elégedetlenséget meg-
szüntetni és a lakosság nagy részének monarkhikus érzelmét 
a köztársaságival fölcserélni. A köztársaság megerősítése 
érdekében folytatott kétségbeesett harc s számos államcsiny 
után tényleg maga állítá helyre, habár még nem a király-
ságot, de a monarkhiát, először a consulságban, mint a csá-
szárság bábalakjában.» 1 

«Ha láttuk, hogy nem egyedül Eranciaországnak nagy 
részében, hanem Párisban is a forradalmat csak csekély 
töredék képviseli, abból az következik, hogy minden szán-
dékos forradalmi tény, mint 1789. év július 14-ike, október 
5. és 6-ika, 1792. év június 20., augusztus 10. és szeptem-
ber 2—5 napjáig, 1793. május 31. és június 2-ika csak el-
enyésző kisebbségben levő eltökélt és erőszakos forradalmá-
roknak a művök s hogy ez csak azért sikerült nekik, mert 
az óriási többség vagy távol maradt, vagy tétlen volt s 
az utóbbi esetben kíváncsisága által a mozgalmat még in-
kább emelte.» 

«És épen ezeknél fogva, kétséget sem szenvedhet, 
hogy a forradalomnak minden káros kihágásáért első sorban 
a mérsékeltek felelősek, akik bár föl voltak fegyverkezve, 
de részvétlen és határozatlan maguktartásuk, hanyagságuk s 
bátortalanságuk által minden forradalmi vállalatnak erkölcsi-
leg kedveztek és azt, habár akaratlanul is, tényleg előmoz-
dították.» 

«Láttuk már, hogy a Dutard a gironde bukása után mikép 
nyilatkozott: «Csodálandó volna, ha 50,000 mérsékelt közül 
sikerülne csak 3000-et is egyesíteni s még csodálandóbb 
lenne, ha e 3000 között 500 találkoznék, aki elég bátor 
lenne véleményét képviselni.» És más helyen így szól: «Tizen-
két dühös bolond a sansculottok élén képes a többi 47 osz-
tályt megfutamítani.» Még Mercier is rosszalólag nyilatko-
zott a mérsékeltekről, akik, dacára túlnyomó számuknak, a 
kisebbséget engedték maguk fölött uralkodni. Keserűséggel 
eltelve, a gironde bukására és a rémuralomra célozva, bo-

1 Schmidt, I. 42—54. 
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szusan kiáltott a párisiakra: «Franciaországot hatvan rabló 
vérrel és gyászszal árasztotta el ; 500,000 ember volt go-
noszságaiknak tanuja s nem volt bátorságuk velők szembe-
szállani.» 

«Részvétlenség, félelem és gyávaság sokat visszatartott 
a választástól is, úgy, hogy a forradalom zaja alatt minden 
választást hihetetlen kisebbség intézett. Féltek az erőszakos-
kodástól s a forradalmár szavazók vagy választók között 
tényleg mindig elég nagy számmal voltak a félénk és meg-
félemlített mérsékeltek.» 

« 1 7 9 1 november havában BAILLY helyett Páris városá-
nak polgármesterévé PETIONT választották. De 8 0 , 0 0 0 vá-
lasztó közül csak 1 0 , 3 0 0 — vagyis a választóknak nyolcad-
része vett részt a választásban. Ezek közül 6 6 0 0 a radikalis 
P E T I O N - r a s 3 0 0 0 a mérsékelt L A F A Y E T T E - r e szavazott. Kö-
vetkezőképen P E T I O N - Í a választási joggal biroknak csak 
tizenkettedrésze választotta meg.» 

«1792. év október 4-én, tehát a szeptemberi iszonya-
tosságok után, a polgármester-választásnál 160,000 választó 
közül csak 14,137, tehát tizennegyedrész szavazott. Félelem-
ből, és azért, nehogy rosszabb dolgok következzenek, még 
a mérsékeltek is PETION-HI szavaztak, úgy, hogy ennek 
13,746 szavazata volt, vagyis a választásra jogosultaknak 
tizenkettedrésze által választatott meg. A megválasztott azon-
ban lemondott, hogy mint a convent tagja, magát egészen 
annak szentelje.» 

«Több eredménytelen választáson a választóknak csak 
8/10-ed vagy harmincad része szavazott.» 

«November 19-én a mérsékeltek jelöltje L E F É V R E d ' Ü R -
MESSON 9800 szavazatot kapott, a jakobinus LHUILLIER 
4896-ot. Amennyire tudom, ez volt a legnagyobb szám, 
melyet a jakobinusok 160,000 választó mellett elértek. d'OR-
MESSON-t kikiáltották, de azért az aggályos és veszélyes 
hivatalról félelemből ö is lemondott.» 

«Végre CHAMBON-t, a mérsékeltek jelöltjét 5000 szó-
többséggel választották meg LHUILLIER jakobinus jelölt el-
lenében. Ez a választást látszólag szívesen elfogadta, de mint 
polgármester rövid idő alatt balfelé húzódott.» 

«Az említett tényekből kitűnik, 1. hogy a jakobinusok a 
választásokon a saját erejökből 5000 szavazatnál többel soha-
sem rendelkeztek és hogy a szándékos forradalmároknak ösz-
szege a szavazatképesek között alig megy 5—6000-re; 2. hogy 
1792 óta a szavazóknak legalább is 9/ i0-ed részök mindig tar-
tózkodott a szavazástól; 3. hogy a mérsékelteknek részvétlen-
ségök, tunyaságuk és bátortalanságuk nélkül ez utóbbiak a 
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párisi választásokon okvetetlenül nyomasztó, az ellenpártot 
megszégyenítő és megsemmisítő többséggel győztek volna.»1 

«Kétségbevonhatatlan tény, hogy Franciaországban a 
fölvilágosultságnak korszakát, a XVIII. századot, mind a 
népmi'ivelődésnek hanyatlása, mind az erkölcsöknek lazulása 
követte.» 

«A forradalomnak kezdete a passziv hitetlenséggel, a 
kételkedéssel, és tagadással szemben különféle érdekeket tá-
masztott s a kicsinyes dolgokhoz és az érzékiséghez való 
ragaszkodás annyira csökkent, hogy még a szorgalmas meg-
figyelőnek sem volt sohasem oka valamely erkölcstelenség-
ről irni vagy olyasmit ostromolni. Sőt inkább arról tesz bi-
zonyságot, hogy minden politikai túlzásnak, minden politikai 
fanatismusnak dacára, amely, úgy játszott, hogy sem életet, 
sem tulajdont nem kímélt, a társadalmat bizonyos eszményi 
lendület szállta meg. Ez volt az egyedüli időszak, melyben 
az erkölcstelen élet miatt nemcsak mások, hanem önmaguk 
előtt is szégyenkeztek az emberek.» 

«Az 1792-ik évnek második felétől kezdve azonban 
a gyakorlat mindinkább a radikalis fölvilágosító elmélet felé 
közelgett. A forradalom, ahelyett hogy valami tényleges és 
életerős dolgot alkotott volna, a puszta tagadásnak eszközévé 
Ion. Nem arra törekedett, hogy építsen, alkosson, hanem hogy 
a fönnálló intézményeket mind földúlja. Ahelyett uj alkot-
mányt hozott volna létre, minden alkotmányformát megta-
gadott és szétrombolt. Ahelyett, hogy az egyházat valóban 
reformálta és a valódi vallásszabadságot megalapította volna, 
minden vallást eltörölt. Ahelyett, hogy a régi erkölcsöket 
és szokásokat óvatosan átalakította volna, azokat hevesen 
és baromi szenvedélylyel üldözte és szétrombolta. Semmi 
sem volt további fönmaradásáról biztosítva, még a magán-
vagyont, a birtokot s az életet sem véve ki. Mert a birto-
kot és az életet az erőszakoskodók mindenkinek, kivéve 
önmagukat, bűnül rótták föl. Ennek az őrjöngő rombolás-
dühnek következménye tényleg abban állt, hogy minden 
vagyont elpusztítsanak és minden életet kiöljenek. 

«Innen könnyen megmagyarázható volt, hogy ez a gya-
korlati tagadáskedv, ép úgy, mint előbb az elméleti, az er-
kölcsre és erkölcsiségre pusztítólag hatott vissza. És ezt 
annál nagyobb mérvben tette, minthogy a puszta passziv taga-
dás helyét az activ, a tényleg pusztító tagadás foglalta el. 
így történt aztán, hogy az átalános megsemmisülés iránt 
való utálat s az egyéni megsemmisüléstől való félelem kö-
vetkeztében sokan vakon rohantak az élvezetvágy .karjai 

1 Schmidt, I. 65—68. 



közé, mely őket a szenvedélyek örvényébe temette. Úgy 
látszott, mintha az egyetemes rombolásban a lehető leg-
szélesebb körben mindenki csak arra gondolna, hogy önma-
gát elbódítsa; mintha mindenki, ifjú és öreg, férfi és nő, az 
életet gyorsan akarná élvezni, míg a tűrés, a szenvedés és 
a halál öt is eléri. És ebben a tekintetben egymással a ha-
talmasok és a gyengék, különbség nélkül, vetélkedtek.» 

«Világosan észrevehető volt, hogy az 1793. év után az 
erkölcstelenség mindinkább emelkedett; hogy az először is 
a hatalmasok körében terjedt el, minthogy ezeknek állásuk, 
hatalmuk és életük legkevésbé volt biztos ; s hogy ez a 
romlottság a társadalomnak magasabb rétegeiből mikép ter-
jedt el mind szélesebben az alsóbb körökben is. Ezáltal a 
külső illemnek kötelékei teljesen meglazultak ; nem is tartot-
ták már érdemesnek, hogy erkölcstelen életüket előrelátás 
és tapintatosság által legalább titkolják. A házasság csakhamar 
fictióvá lett. A törvényhozás által 1792 szeptember 20-án ho-
zott elválás-jogot úgy tekintették, mint a szabadságnak uj 
evangéliumát s gyakorlatba is vették azt ész és értelem nélkül, 
majd számításból, majd élvezetvágyból, mintha csak arról 
lett volna szó, hogy a francia köztársaság a plátói asszony-
közösséget akarja megalapítani, — Addig a házasságkötés 
szentség volt, most pedig az elválást és a házasságtörést 
emelték arra a méltóságra s mint ilyent majd magasztalták, 
majd kigúnyolták. Házasságokat azontúl a legkönnyelműbb 
módon kötöttek és oldottak föl, számos látszólagos és sze-
rencsétlen házasság köttetett és a házassági köteléknek föl-
bontását, mint az emberrel veleszületett jogot vagy mint a 
francia nemzetnek egyik legfényesebb előnyét, magasztal-
ták. Éltes férfiak házasságra léptek serdületlen leányokkal, 
10 és 17 éves ifjak 30 vagy 40 éves hajadonokkal és elvált 
nőkkel. Különben nem fogunk ezzel a sokszor megbeszélt 
tárgygyal tüzetesebben foglalkozni. 1 Annyi bizonyos, hogy 
ez volt az a főforrás, melyből a franciák modern ledérsége 
tápot nyert, s hogy Franciaországban az erkölcstelenséget soha 
szemtelenebbül nem űzték, mint akkor, midőn a forrada-
lomnak szószólói az erkölcsiséget folyton ajkaikon hordoz-
ták. Ez pedig szakadatlanul így volt egész a consulság 
idejéig.» 

«Valóban őrültség volna hinnünk, hogy az erkölcste-
lenség a rémkorszakban érte el tetőpontját. 1792-ben kapott 
lábra s 1793-tól egészen 1800-ig folytonos virágzásnak ör-

1 L. Mercier, Le nouveau Paris. III. 149., 125., VI. 72. Monteil. Hist. 

«les Français des divers états; iS« siècle I. 264. (Briiss. kiadás 1844). Schmidt, 
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vendett. Ámbár a lázas halálfélelem a rémuralom megbukása 
után csökkent, azonban a tulajdonnak és a személynek bi-
zonytalansága nem szűnt meg, söt a közállapotok iránt való 
utálat a convent és a directorium idejében még növekedett. 
Evvel az utálattal azonban annak a magánélet erkölcsi jel-
legére való veszélyes visszahatása is egyenlő lépést tartott.» 

«Már 1793. május havában panaszkodtak Párisban, hogy 
a köztársaságnak hatalmasai, hivatalnokai zsíros fizetést húz-
nak, fényes fogatokon járnak s itt ott ágyasokat tartanak. 
A csatába menő SANTERRE-FÖI azt mondták juniusban, hogy 
ázsiai fényt űz, legszebb kocsikat, kitűnő szakácsokat és bá-
jos nőket tart. MARAT a fényűzést ugyan nem kedvelte, de 
szerette a jó asztalt s házasságon kívül élt egy növel, aki 
magát nejének mondta s a saját részéről fényüzöleg élt. 
DUCHESNE atyjáról, H É B E R T - r ö l a tudós félvilág tudta, hogy 
a Petits-Champs utcában egy barátnője lakik, aki tőle minden 
tíz napban több száz livret kap. CI IAUMETTE-t ^nagyon erkölcs-
telen embernek ismerték ; azt híresztelték róla, hogy több 
asszonyt, akik jövedelmökből éltek, mivel tolakodását visz-
szautasíták, nyilvános kéjhölgyek gyanánt bezáratott. 

«A nagy közönség körében még akkor az erkölcsiség 
oly fokon állt, hogy boszankodva beszéltek a különféle er-
kölcstelenségekről s hogy a színpadokon uralomra kapott 
erkölcsi elvadulás ellen bizonyos erkölcsi ellenállást tanúsí-
tottak. A ledér színdarabokat még akkor kifütyülték.» 

«Mindazáltal a kéjleányok már abban az időben ismét 
nagy, söt politikai szerepet játszottak. A száműzöttek, az 
üldözöttek és a menekülök az ő szobáikban rejtek és men-
helyet találtak; egyik régi parlamenttagot szintén ilyen men-
helyen találták meg és fogtak el Azért aztán a kéjhölgyeket 
vették üldözőbe. ROBESPIERRE, az erkölcsi szólamok embere, 
kinek erényhösködése inkább elméleti, mint gyakorlati ter-
mészetű volt, nem annyira erkölcstelenségük, — mint inkább 
politikai orgazdaságuk miatt támadta meg őket s azért, mert 
bútorozott szobáikban a politikai üzelmeknek föfészkeit szi-
matolta. » 

«Egyátalán nem szenvedhet kétséget, hogy ezeket az 
asszonyokat a rémuralom nem egészen alaptalanul gyanúsította 
arról, hogy nem köztársasági érzelműek. Habár a forradalom 
kezdetén köztük is akadt, aki a forradalom iránt határozott 
vonzalommal viseltetett, de azért ők egészben és átalánvéve 
már csak kenyérkeresetük érdekében is, az olyan viszo-
nyoknak voltak barátjai, amelyek a népjólétet és a pénzszer-
zést lehetővé tevék; és mivel látták, hogy a forradalom ezt 
a tényezőt mindinkább tönkre teszi, végre is, amennyiben nem 
a söpredékhez tartoztak és a forradalomkedvelö gonosz-



tevőkkel szövetségben nem voltak, a conservativ irányhoz 
csatlakoztak, nyugalomra, mint a jólét forrására törekedtek 
s legszínesebben a forradalom elleneivel tartottak.» 

«És így R O B E S P I E R R E ezen a téren is ritka s ellentmondó 
jelenség volt. A kéjhölgyeket látszólag erkölcsi felháborodás-
ból üldözte: a commune által őket, mint egyéb gyanús 
egyéneket, önkényesen és tömegesen elfogatta; az utcákról 
őket elűzette; de sem azt nem akadályozhatta meg, hogy az 
üldöztetéstől sokan közülök megmenekedtek, sem azt, hogy 
az elfogottak folyton újakkal potoltattak. A prostituáltakat 
ostromolta, de a prostitúciót eltűrte és inkább megengedé a 
sokkal veszélyesebb ágyastartást; sőt azt is eltűrte, hogy 
az észimádás, melyet mint tant elvetett, az érzékiséget 
trónra emelje és istenítse.» 

«A rémuralomnak különösen két ténye érdemel figyelmet. 
Míg a felnőtt prostituáltak s emiatt politikailag gyanús egyé-
nek kénytelenek voltak elrejtőzni, addig a kiskorúak és így 
politikailag gyanutalanok a leggyalázatosabb módon űzhették 
ledérségöket; 1793. október havában még az elnéző rendőr-
ség sem hallgathatta már el tovább, hogy a «forradalomkert» 
és a Montansier színháznak karzata naponkint 7, 14 és 15 
éves fiúkkal és lányokkal van tele, akik a leggyalázatosabb 
kicsapongást és bujaságot űzik, s ehhez még majdnem egészen 
meztelenek s a mellettök elhaladónak a legocsmányabb lát-
ványt nyújtják. Másrészt meg azt sem szabad felednünk, hogy 
az ész istennőjének mindinkább átlátszó ruházata Párisban és 
egész Franciaországban az asszonyi nemnek a természetel-
lenes meztelenséghez való vonzalmát és a fátyol illetőleg a 
fátyolszerü ruházat iránt való elöszejetetét növelte. Hisz 
CABARRUS T E R É Z , T A L L I E N kedvese nem átallotta magát már 
a rémuralom alatt túlságosan ledér ruhában mutogatni, melyet 
később, mint T A L L I E N neje a szalonokban is megtudott ho-
nosítani.» 

«Mert minél inkább megrémítő Párisban a rémuralom 
az élvezet és kicsapongás nyilvános üzelmét, annál erösebben 
és veszélyesebben fészkelte az meg magát a napi életben 
R O B E S P I E R R E bukása után. Távol legyen tőlem, hogy itt a 
vagyonosabb osztály szalonjaiban s a többi néposztályok 
mulatóhelyein mutatkozó érzéki élveket leírjam, amint az a 
convent és directorium kormányzása alatt volt. Fz csak sok-
szor elbeszélt dolgoknak ismétlése lenne ; mert minden for-
radalomtörténet és számtalan emlékirat megemlékezik erről 
a jelenségről s különösen M E R C I E R bizonyos előszeretettel 
közöl róla vázlatokat. 1 Elég legyen itt annyit említenünk, 

1 Például Mercier III. 22. 107. (Les bals d'hyver); IV. 185. (Promenades 
an bois de Boulogne); 208. (Tivoli) V. 29. (Nudité) 193. (Robes Ajustemeuts). 
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hogy az asszonyi nemre nézve azontúl a bálák pótolták a 
zárdákat és hogy az «oly ledér nemzet között, mint a 
francia, minden új divat jelleget öltött.» A színházakon kivül 
naponkint száznál több bálát rendeztek. A rómaiak és a 
görögök meztelensége, az antik szobrok és a modern vadak 
ruházata a nöi ruházat mintájául szolgált; a női ruhákra 
nézve a «leplezetlenség» és «átlátszóság» fogalma volt a mérv-
adó ; mezítláb jártak, talpaikon könnyű sarut viseltek, lábuj-
jaikat gyűrűkkel és gyémántokkal ékesíték. A női világ majd 
á la Romaine, majd á la Grecque, vagy á la Sauvage öl-
tözködött.» 

«A bujaság a közutakon és a színházakban még 1799-
ben is nagyobb mérvben virágzott, mint bármikor. A rendőr-
ügynököknek a paederastiáról szóló jelentéseik borzalmat 
keltön szaporodtak. D U P I N junius hó második felében a kö-
vetkező szomorú vallomást teszi, mely annál jelentékenyebb, 
minthogy optimista köztársasági tollából származik.» «Az er-
kölcsök elvadulása» írja a belügyministerhez, «mindent fölülmúl 
s a jelen nemzedék oly erkölcsi romlásnak indult, melynek 
a jövő nemzedékre kiható veszedelmes következményeit nem 
lehet kiszámítani. A sodomai bűn és a sapphói szerelem a 
prostitutióval egyenlő szemtelenséggel lépnek föl, szánalomra 
méltóan terjednek.» Nem csoda, ha a jobb érzésű polgárok 
szüntelen a rossz erkölcsökről s az ezekkel kapcsolatban levő 
rossz gyermeknevelésről panaszkodnak.» 

«A forradalmi elerkölcstelenedés folyamatának szomorú 
utóbajai a fővárosban és az egész országban állandó nyomot 
hagytak hátra. A serdülő párisi ifjúság hozzászokott lassan-
kint, hogy a nyilvános botrányokon meg sem ütközött, sőt 
azokban maga is részt vett. A rossz erkölcsök miatt később 
is csak ritkán tettek szemrehányást s ezek a sikert sohasem 
akadályozták. Az nem is tűnt föl, hogy ennek vagy annak 
felesége és gyermekei mellett ágyasa s ettől is gyermekei 
voltak. A törvény által tiltott soknejűség Franciaországban 
gyakorlatilag ágyas tartássá fajult. Aki ilyen életet élt, az 
magát tiszteségesnek tartá és mások is annak tartották, mert 
a megbélyegzést, mely egyiket vagy másikat érte, senki sem 
tartá annak.» 1 

«A gazdagok és szegények közt való ellentét mindenkor 
és minden nemzet közt befolyásos szerepet játszik. Francia-
országban a kettő közt levő arány a forradalom előtt meg-
nyugtató volt s az állami és üzleti életnek rendes, habár 
káros menete, valamint a jótékonyságnak bő forrása mellett 
sem hiányzott a csillapító kiegyenlítés.» 

1 Schmidt, II. 58—67. 88. 90. 
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«De a forradalom kezdetével s rázkódtatással teljes terje-
désével a kereskedelem, az ipar és a kézmű terén pangás állott 
be. Folyton több műhelyt zártak be, folyton több munkás 
vesztette el napi kenyerét.» 

«Párisnak és egész Franciaországnak anyagi helyzete a 
forradalom egész tartama alatt, hasonlíthatatlanul szomorú 
képet nyújtott. A dolgoknak lázas és nyüzsgő menetében 
semmi sem maradt meg állandóan, — hanem csak a köz-
nyomor. A rendőri jelentések folytonosan és napról-napra 
első sorbán a «misére publique»-röl szóltak.» 

«Az 1789-ben csirázni kezdődő anyagi nyomor a forra-
dalmi királyság és a girondista köztársaság alatt lassankint 
kihajtott; a rémuralom köztársasága alatt gyorsan haladva 
nőtt, megfékezett, de nagyra termett óriássá lön; ROBESPIERRE 
bukása után békóiból kiszabadulva, egész Franciaországban 
gyorsan s nagyban elterjedt bénítva, tépve, nyomasztólag, mint 
nehéz boszorkány nyomás, mely évről-évre nemcsak nem gyen-
gült, hanem folyton jobban nyomott és erősebben rágódott.» 

«RoBESPiERRE-nek erőszakos uralma, — nem lehet ta-
gadni, — a végső nyomoron némileg enyhített, de oly zsarnoki 
módon, hogy mellette minden szabadság és önelhatározás 
megszűnt és oly művészi fegyverekkel, hogy ezek a zsarnoki 
hatalomnak összeomlásával, vagy enélkül és ennek dacára 
is hosszabb időn át tartván, szükségképen és mindent bor-
zasztó romba döntöttek. Célszerű s elismerésre méltó ren-
delet volt a lottójátéknak, mely a szegény népet kiszi-
polyozta, betiltása. De a jövőre nézve rendkívül végzetteljes 
volt a papírpénznek kényszerárfolyama, minek folytán ter-
mészetesen csak futólagosan, s csak a kisforgalomban az utal-
ványok al pari voltak. Hasonlóan káros befolyással voltak az 
élelmi cikkeknek és a többi árúknak egészen önkényes ár-
folyamai, melyek a fogyasztó közönségnek pillanatnyi előnye 
végett a termelőket, a kézműveseket és a kereskedőket nem-
csak megkárosították, hanem megrontották és elijesztették; 
továbbá a különféle kényszerszállítások; végre a kínos ház-
kutatások, melyeknél fogva minden egyesnek, minden család-
nak, minden háztartásnak mindamaz élelmi cikkeit és készleteit 
elkobozták, melyek három napi szükségleten fölül voltak s 
ehhez még az illetőt önkényesen pénzbüntetéssel is sújtották. 
Az épület koronáját a kenyér, hús és más életszükségletek-
nek hivatalos kiosztása képezte.» 

«RoBESPiERRE-nek rendszerében a socialis alapvonást 
félreismerni nem lehet. Ez a gazdagok és a birtokosok el-
len állandó hadiállapotot jelentett. Az államnak célja társa-
dalmi, az állam maga pedig az anyagi létnek elkerülhetetlen 
szabályozója lön. A szegények, természetesen, nem zúgó-



lódtak a rendszabályok ellen, ha azok csak némi könnyebb-
séget is szereztek nekik. S ezek a rendszabályok, míg valaki 
előlök vágy kiváfidorlás vagy az üzletnek külföldre való át-
tétele, az iparral való fölhagyás vagy a földnek ugarrá tctele 
által meg nem menekült, legalább a hatálomnak közvetet-
ten befolyása alatt vak, de mindig kelletlenül engedelmes-
kedő tömegre találtak, mert a fenyegető nyaktiló mindenkit 
félelembe ejtett s hallgatásra és engedelmességre kényszerí-
tett. A boldogtalan országot rendőri kényszerrendszabályok-
kal árasztották el, melyek minden jogot gyökerestől épen 
abban az időben irtottak ki, midőn az igazságosság állító-
lag napirenden volt. 

«A valódi köztársasági szabadságtól a minden emberi 
és polgári jog iránt való tisztelet elválaszthatatlan. De em-
ber- és polgárjogot tényleg soha alaposabban lábbal ?iem ti-
portak, mint akkor, midőn Franciaország azokat a köztársa-
sági szabadságnak cégéréül és jeléül tűzte ki. A francia állam 
sohasem volt a szó legszorosabb értelmében oly rendőri ál-
lam, mint akkor, midőn a polgári és személyszabadságot az 
észszerű államszervezetnek alapföltételéül jogosan kikiáiták. 
Maga P E U C H E T is minden tartózkodás nélkül megvallá, hogy 
az összes forradalmi törvények többé-kevésbé a polgári és 
személyszabadságnak «megsértései» voltak s oly óvakodásról 
tettek tanúságot, aminőt soha, még az úgynevezett abszolút 
kormányok alatt sem fejtettek ki.» 

«Azonban ROBESPIERRE bukása után az államtestnek 
minden likacsaiból és hasadékából az erőszakosan visszatar-
tott s ezáltal mértéktelenül fokozott bajok annál nagyobb 
erővel törtek ki. A romlásnak visszatartott lélekzete annál 
nagyobb erőszakkal talált levegőt. Az élelmi szerek hiánya, 
a drágaság és a papírpénznek elértéktelenedése rohamos 
léptekkel haladt előre. Ezek aztán a munkás strikeokat 
idézték elő. Majd a stitölegények, majd a faszállítók, majd a 
betűöntők mondták föl a szolgálatot, hogy nagyobb bért 
kapjanak. Mind e bajok még nyomasztóbban hatottak a 
szegényekre, a kereskedőknek ama törekvése következtében, 
mely szerint előbbi veszteségeiket helyre akarták pótolni, 
valamint a vásárlóknak, az uzsorásoknak és a földmüvelök-
nek üzérkedései által. A városnak szűkölködő lakossága 
ezekben csakhamar nem látott mást, mint gazembereket, 
vérszopókat és rablókat. «Az embernek», mondák a szegé-
nyek, «hogy megélhessen, vagy gazembernek vagy uzsorás-
nak kell lennie.» 

«S valóban, a szegényeknek nagyrésze, mint a bűntet-
teknek borzasztó szaporodása mutatja, csakugyan lopásra, 
pénzhamisításra, gazságra és különféle csalásokra veteme-



dett ; s azonkívül sokan közülök kicsiben az uzsoráskodast 
űzték, ügy, hogy végre Párisnak fele részt vett ama gyalá-
zatos üzeletnben, mely szerint mindenki törekedett ember-
társait lehetőleg rászedni. 

«Természetes, hogy ebben a kölcsönös küzdelemben 
mindig a szegényebbek húzták a rövidebbet, habár közülök 
egyesek meg is gazdagodtak; azok pedig, akik a verseny-
ben részt nem vettek, annál inkább szenvedtek, minél na-
gyobb volt az uzsorások száma. így történt, hogy 1795. áp-
ril hava óta «az egyes személyek biztonsága ellen s a bir-
tokosok kifosztásának céljából alakult többféle összeesküvé-
sekről beszéltek.» 1 

«Azóta olyanok sem hiányzottak, akik rajongás- vagy 
számításból a fosztogatás apostolaivá lettek. Ezek között 
nevezetes Lebois és Babeuf. » 

«A talaj, melybe az általuk elhintett mag hullott, na-
gyon termékeny volt. «Az éhség és a kétségbeesés», mondja 
egy 1795. évi rendörjelentés, «a tulajdonnak tiszteletét sürü 
fátyollal vonták be; e szavak visszhangzanak ugyan a sze-
gényeknek szívok mélyéből, de fülök csakhamar nem hallja 
azokat.» 

«BABEUF socialis tanításában ROUSSEAU elvéből indult 
ki: «A föld senkié, de annak gyümölcse mindenkié.» Mert 
saját alapelve így hangzott: «A természet minden ember-
nek az összes javak élvezetére egyenlő jogot adott.» Azért 
is az úgynevezett agrár törvényt, a birtokoknak egyenlő 
fölosztását vagy a tényleges egyenlőséget hirdette. Tanítá-
sát az «egyenlők rendszerének» nevezte, jelszava a «közbol-
dogság» volt, melyet a társadalom céljának mondott.» 2 

«BAHEUF-nek fösegédje L E B O I S volt, aki «Népbarát» 
című lapjában, mely a Marat-féle «Népbarátnak» folytatása 
volt, 1795. december havában egészen leplezetlenül kije-
lenté, hogy a forradalomnak célja az volt, hogy azoktól, a 
kiknek sokjuk van, elvegyenek és azoknak, akiknek nincs 
elegendő vagyonuk, adjanak.» 

« A BABEUF által szerkesztett «Néptribun» (Tribun du 
Peuple) 1795. evi 40. száma különösen föltűnést keltett. — 
hőbben így szólt: «Hogy a gonoszság épületét aláássuk 
és a valódi igazságosság épületének alapját letegyük, az 
uralkodó hatalmat meg kell utáltatnunk, amennyiben igye-
keznünk kell gyalázatos tetteit szüntelen fölfedezni, másrészt 

1 Schmidt, II. 3-, 8., 9., 91., 92., 202. 
2 V. ö. Buonarotti, Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf. Bruxelles, 

1828. Beaulieu. Essais historiques sur les causes et les effets de la révolution 
française. VI. 256. Zinkeisen. Der Jacobinerclub. Berlin, 1852. II. 989. 
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pedig a valódi egyenlőség rendszerét tisztelet tárgyává tenni, 
amennyiben annak ingerét mindinkább kifejlesztjük. Mert 
még mielőtt ama nagy rendszabályokat alkalmazhatnék, me-
lyek által az utálatos kormány helyébe másikat állithatunk, 
melynek célja a közjólétet emelni, átalán szükséges a köz-
vélemény előtt mindazokat megrontanunk, akik az összes 
népjogokat önmaguknak igénylik.» Erre aztán a kormány-
férfiakat «éheztetőknek, nadályoknak, zsarnokoknak, hóhé-
roknak, gazembereknek és szédelgőknek» nevezi, és sorban 
szidja a directoriumot, az ötszázak tanácsát s az öregek ta-
nácsát, melyet a «nép-vetó 250 bitorlójának» nevez. Végre 
elkezdi dicsőíteni a szeptemberi gyilkosokat; magasztalja 
őket, mint papokat, kik az áldozatok vérét teljes joggal 
ontották ki, kik hasznos és szükséges szomorújátékot ad-
tak elő s polgártársaiknak többsége előtt érdemeket sze-
reztek. » 

«A «Tribun du Peuple»-nek utolsó, 43. száma, áprii 
24-én jelent meg. Ez is csak úgy áradozott a lázító cikkek-
től. A kormányzókat hóhérokul mutatta be, kik a nép tes-
tét harapófogóval tépik szét, s rángatózó tagjait darabonkint 
szaggatják le. A török és drákói törvényhozást az akkori sou-
verän és abszolút uralkodók törvényhozásához viszonyítva, 
úgy magasztalta, mint a legnagyobb mérséklet és népszerű-
ség példányképét.» 

«Eközben Párisnak minden utcaszögletén ily című fal-
ragaszok voltak láthatók: «Babeuf népszónok tanításának 
magyarázata.» Egyidejűleg a nép között kisebb alakú le-
nyomatokat osztogattak. 

«Es így Babeuf egyszerre széles körben népszerű lett. 
Végre Babeuföt a központi irodának hivatalos jelentésére s 
Grivel, összeesküvő társának, magánföljelentésére, még mi-
előtt a szándékolt socialis mozgalom kitört volna, május 
10-én társaival együtt elfogták.» 

«A társadalom azt hitte, hogy nagy veszélytől mene-
kült meg. Azonban a szegények és a gazdagok közt levő 
ellentét ép oly tág és fenyegető volt, mint azelőtt. 1796. június 
19-én maga a központi iroda ily nyilatkozatot te t t : «A tár-
sadalom két ellentétes osztályban jelenik meg; az egyik 
mértéken fölül gazdag, a másik roppant szegény. A földi 
javaknak ez az egyenlőtlen és igazságtalan fölosztása szív-
szaggató képet nyújt s nagyban fokozza a szükségben le-
vőknek a birtokosok iránt táplált gyűlöletét.1 

«A folytonos rázkódtatások és izgatások által nemcsak 
a társadalmat, mint ilyet és az egyetemes jólétet rombolták 
szét, hanem az erkölcstannak alapelveit, az erkölcsi paran-

1 Schmidt, II. 9 — 1 2 . , 18., 20. 
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csokat, az életről és halálról, a létről és birtokról, az enyém 
és tiedröl, lopásról, csalásról, gyilkosságról s minden más 
gonosztettröl való nézeteket is megváltoztatták.» 

«Majdnem minden departementban — így szól egy 1795. 
évi jelentés, — fosztogatnak, lopnak, gyilkolnak, öldökölnek 
és gyújtogatnak, de különösen a déli departementokban 
a kihágások tetőpontjukat érték el.» 

«A consulság kezdetén nemcsak Párist és környékét, 
hanem az egész országot rablók lepték el. A magán és az 
államvagyont különbség nélkül mindenfelé megtámadták, a 
közös járómüveket megrohanták, az utasokat kirabolták és 
meggyilkolták.» 

«Láthatjuk tehát, hogy a gonosz hajlam és bűntett a 
forradalom alatt az ország minden zugában a legkülönfélébb 
alakban uralkodott.» 

«Azt azonban lehetetlen csak megközelítőleg is leír-
nunk, hogy gyilkosság és emberölés, rablás és fosztogatás, 
tolvajlás és csalás, hamisítás és hűtlenség vagy sikkasz-
tás hányszor és mily alakban fordult elő a társadalomnak 
károsítására és megrontására. És mind e mellett az a leg-
borzasztóbb, hogy még a forradalom vezérei között is voltak 
olyanok, akik az ilyen vértelen és véres gonosztetteket nyil-
vánosan tanították és ajánlották, mások pedig alattomban 
gyakorolták és eltűrték. «Nagyon is igaz», írja jogosan már 
1795. ápril 16-án MARDOU nemzt.. ügynök, — «hogy a for-
radalom zavarában aljas és megvetésre méltó teremtmények 
tűntek föl, akik a hazafiság álarcát egyedül azért öltötték föl, 
hogy eljárásuknak erkölcstelenségét eltakarják s hogy ez 
álarc alatt a köz és magán jólétet rendkívül megkárosítsák.» 
S ezek, jólehet talán a rémuralom alatt voltak legtöbben, 
később sem nagyon fogytak; csakhogy a véres gonosztettek 
helyét vértelen üzelmek, a durva bűnöket finom ravaszság 
foglalta el. Ha Franciaországban a forradalom alatt elköve-
tett bűnökről teljes statisztikát tudnánk fölmutatni: minden 
tekintetben borzasztó számokat láthatnánk.» 

«Az egyszer fölébredt gonosz hajlamok a francia nép-
nek egy része s különösen a párisi lakosság között örökség-
kép fenmaradtak. Azért azok minden későbbi időszakban, 
valahányszor a polgári rendnek köteléke többé-kevésbé meg-
lazult, ellenállhatatlan erővel és hevesen törtek ki, s a büszke 
hazafiságot, melylyel Franciaország és Páris mindenkor di-
csekedtek, épen akkor tagadták meg s tiporták a porba, 
midőn arra a külfölddel szemben a legnagyobb szükség volt.» 3 

1 Schmidt, II. 12., 32., 52., 56. 
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«Az emberi viszonyoknak lassanként való alakulását még 
soha oly gyorsan és oly mélyen föl nem dúlták, mint Fran-
ciaországnak vallási viszonyait az 1792—1799. években.» 

«A francia forradalom magában véve képes lett volna 
árra, hogy a XVI. században megakadt reformügyet tovább 
folytassa. De minthogy minden régit az utolsó porszemig 
meg akart semmisíteni, szükségképen kétségbeesett ellenállást, 
eltökéllett ellenhatást idézett elő.» 

«Innen az a megjegyzésre méltó jelenség, hogy a forra-
dalomnak minden változásában s minden megsemmisítő csapás 
dacára, melyet a fölvilágosodás a kinyilatkoztatott vallás s 
különösen a katholicismus ellen intézett, a néptömeg arra 
törekedett, hogy atyáinak hitét ne hagyja magától elrabolni 
s a régi vallásnak szokásaihoz oly szívósan ragaszkodott, 
hogy ebben a tekintetben szokszor még a papokat is fölül-
multa.» 

«VoLTAiRE-nek, HoLBAcH-nak és RoussEAü-nak t a n í t á s a i k , 
akik a műveltebb körökben a positiv vallásoknak megvetését 
terjeszték, a társadalomnak széles rétegében ingadozó kö-
zönyt szültek, amely bár elég erős volt arra, hogy óvatos 
reformnak hordozója legyen, de nem volt elég erős arra, hogy 
egy erőszakos átalakulást elviselhessen. Hasonlóképen számos 
papnak és szerzetesnek az erkölcstelensége, kiket MANUEL 
(La Police de Paris dévoilée, 2 tom. Paris, 1790) oly kímé-
letlenül kipellengérezett, — a nép nagy tömegén oly vissza-
tetszést szült, amely elég erős volt arra, hogy addig tartson, 
míg a papok uralma és hatalma tart, de nem volt elég erős 
arra, hogy részvétté ne váljék, mihelyt az a hatalom porba 
omlott, és a papok az erőszaknak ép oly tehetetlen, mint 
válogatott áldozatai lőnek.» 

«Midőn az újítóknak buzgalma mindinkább a biztosított 
vallásszabadság és a népnek ezeréves megkedvelt szokásai 
és erkölcsei ellen intézett megsemmisítő támadássá fajult: 
akkor az újítóknak követői mind kisebb körre olvadtak, el-
lenben a néptömeg között az ellenállás szelleme mindinkább 
kezdett lábra kapni. Mióta a fölvilágosítók a kereszténységet 
mind durvább modorban kezdték gúnyolni, mióta a papok-
nak erőszakos üldözése és az egyházaknak megszentségtele-
nítése egyre szaporodott, azóta, eltekintve a teljesen értel-
metlen csőcseléktöl, a népnek csak csekély része csatlakozott 
az előretörekvő újítókhoz s vett részt az erőszakoskodások-
ban. A lakosságnak túlnyomó része annál buzgóbban ünne-
pelte a vasár- és ünnepnapokat és annál szívósabban ragasz-
kodott az egyháznak úgy szokásaihoz, mint szolgáihoz.» 

«A kormány minél inkább feladatává tette az új kalen-
dáriumnak behozatalát és a vallásszabadságnak üldözését, 



o7o 

a nép annál inkább kedvelte és elismerte a régi kalendári-
umot, valamint buzgóbban látogatta a templomokat és ünnepié 
a vasárnapokat.» 1 

«A Szajna-departementban fekvő számos község okrná^ 
nyainak tanulmányozása közben arra a figyelemreméltó ered-
ményre jutottam, hogy Franciaországban a népoktatás és az 
iskolaügy, mely még a XVII. században is folyton emelkedett, 
a XVIII. század alatt, vagyis épen a fölvilágosodás korszaká-
ban, hirtelen és ijesztő mérvben hanyatlott. Ezekben a Páris 
környékén fekvő falvakban, melyeknek lakosai a XVII. szá-
zad végén, az aláirások tanúsága szerint, mindnyájan, vagy 
majdnem mindnyájan tudtak irni, közvetetlen a forradalom 
kezdete előtt, alig találkozott néhány, aki irni tudott volna, 
a legnagyobb rész neve aláírását keresztvonással helyette-
sítette. » 

«E jelenségnek magyarázó indokai közé tartozik az a 
tény is, hogy a népnek politikai életét, mely a XVI. szá-
zadban a Valoisk alatt szép virágzásnak örvendett, a Bour-
bonok alatt egészen elnyomták. A falusi gyűlések abban az 
időben egymást érték: melyek 1. a községi és egyházi ügyek 
vezetése; 2. a szokásjognak kieszközlése, megállapítása és 
fejlesztése; 3. a választásoknak az átalános szavazatjog alap-
ján való megejtése végett, részben pedig azért tartattak, 
hogy a nagyobb kerületi gyűlésekre, melyeknek másod- és 
harmadfokban állott jogukban a jogszokásokat megállapítani 
és formulázni, képviselőket küldjenek s végre részben azért, 
hogy a tartományi és a rendi gyűléseken, melyeken a parasz-
toknak nemcsak ülésök és szavazatuk volt, hanem mint vá-
lasztmányi tagok, gyakran nagy befolyással is birtak — 
magukat képviseltessék. Emellett mindenütt olyan nagy irás-
és könyveléskedv uralkodott, hogy épen oly módon voltunk 
képesek a szokásjog érdekében tartott bizottsági ülésekről s 
a tartományi és birodalmi gyűlések végzéseiről oly alapos 
tudomást szerezni. Ez az iráskedv és a harmadik rendnek, 
vagy a polgárok- és parasztoknak ez a széleskörű tevékeny-
ségük tényleg és szükségképen olyan nép- és iskola-művelt-
séget tételezett föl, aminő később a XVI. és még a XVII. 
században is mutatkozott.» 

«De ezzel a századdal, a Bourbonokkal, nem pedig csak 
XIV. Lajos, hanem már IV. Henrik alatt, aki a francia 
abszolutismusnak atyja volt, léptek életbe azok a közpon-
tosító törekvések, amelyek a városokban és falvakban az 
összes községi jogoknak megszüntetését idézték elő. A szo-
kásjog megállapítására rendezett gyűlések IV. Henrik alatt 

1 Schmidt, III. 2 1 7 — 2 1 9 . , 221—258. 
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mintegy varázsütésre megszűntek; ő a birodalmi rendeket 
soha, utána pedig XIII. Lajos egyetlen egyszer hívta ösz-
sze ; XIV. Lajos pedig a tartományi gyűléseket cselszövé-
nyek és erőszakoskodás által eltörölte és megsemmisítette. 
A nép fölött mindenütt az abszolutizmus s a bureaukratia 
gyámkodott; az önkormányzatnak előbb oly erős elemei el-
tűntek úgy a városokban, mint a falvakon s velők együtt 
eltűnt egyúttal az a követelmény is, hogy az emberek irni 
s olvasni tudjanak, amit előbb a közélet s az önkormányzat 
megkövetelt. Az iskolákat elhanyagolták, nem látogatták s 
eltörölték. A XVII. századnak első felében élő nemzedék 
még bennök tanult irni és olvasni, s ezek az iskolák már 
csak azért is szükségesek voltak, hogy faluhelyen a köz-
igazgatás okmányait helyesen ki tudják állítani ; azonban a 
század második felében élő nemzedékekkel az ismeretek is 
rohamosan kevesbedtek s ezek a nemzedékek ültették át a 
tudatlanságot a jövő időkbe.» 

«És így történt, hogy a tizennyolcadik századnak folyama 
alatt, dacára a fölvilágosodás irodalmának, mely a társadalom 
magasabb és legmagasabb köreit a kétszínű műveltség má-
zával vonta be, az alsóbb osztályokban a műveltségnek még 
legegyszerűbb elemei is hiányoztak. Ámbár a fölvilágosodott-
ságnak tanai a társadalmi érintkezés folytán ezt az alsóbb 
néposztályt is megérintették és fölforgatták. De annál figye-
lemre méltóbb az a tény, hogy a kézműveseknek, munká-
soknak és a parasztoknak ugyanazok a körei, amelyek most 
oly hévvel kezdtek földi létnek föladatairól vitatkozni és 
tagadni, még írni s olvasni sem tudtak. Azért mondja MER-
CIER panaszkodva (V. 51.) hogy: Franciaországban száz kö-
zül egy sem tudott olvasni s ezer között egy sincs, aki az 
igazat a hamistól meg tudná különböztetni.» 

«A forradalom a saját részéről nem volt képes az ok-
tatást és ezáltal a közművelődést tényleg előmozdítani s nem 
is mozdíthatta elő. Bár szép szavakban kezdettől fogva nem 
volt hiány. Elméletileg átalános nemzeti nevelésért rajong-
tak ; tényleg azonban nem tettek egyebet, mint hogy a 
meglevő tanintézeteket rendetlenségbe hozták, aláásták és el-
pusztították. » 

«A népoktatás ügye kezdettől fogva a politikai szenve-
délyek küzdterévé lön. Minden új kormány buzgón igyeke-
zett, a népoktatást hatalmába keríteni, azt a pillanatra győzel-
mes elvekkel eltölteni s a párthatalomnak vak eszközévé tenni.» 

«De míg semmi uj alkotás nem történt, a fönnálló régi 
vagy megvénhedett intézményeket annál nagyobb fanatis-
mussal ostromolták s örvendettek «ennek a roskadozó épü-
letnek» nemsokára bekövetkezendő összeomlásán.» 
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«A műveltség, értékére nézve, folyton sülyedt, s annak 
hiánya a legbiztosabb eszköz volt az előmenetelre, s arra, 
hogy valaki a clubban tekintélyre s a szakgyűléseken ura-
lomra jusson.» 

«Franciaországban már a közoktatásnak nyoma is alig 
volt. A collegiumi és az egyetemi oktatás teljesen megszűnt, 
az elemi pedig szűnő félben volt. Itt ott voltak ugyan 
még régi községi iskolák ; de időhaladtával azok is roha-
mosan fogytak. A jakobinus departementi községi és falusi 
hatóságoknak sem kedvük, sem pénzük nem volt arra, hogy 
a közoktatást előmozdítsák, anyagilag sokkal kecsegtetőbb 
üzlet volt a régi iskolákat megszüntetni, mint újakat építeni.» 1 

Látni való, hogy SCHMIDT A D O L F a francia forradalomról 
lehetőleg ijesztő képet rajzolt. Pedig maga hangsúlyozza, 
hogy művének az a föladata, hogy a francia forradalom 
annyi ideig félreismert árnyoldalainak egy részét — csak 
egy részét — teljes világításba helyezze ; s leleplezéseiből 
mi is csak elenyésző csekély részt közöltünk. 

De azt is láthatjuk, a X V I I I . század forradalma lefolyá-
sában, valamint hatásaiban és következményeiben föltűnően 
s meglepően hasonlít a XVI. század forradalmához, melyet 
szeretnek «német reformatiónak» nevezni. Maga a szerző 
is határozottan úgy szól a francia forradalomról, imint a né-
met reformátióhoz hasonló eseményről.» 2 

SCHMIDT tanár az utolsó kötethez írt előszóban így 
nyilatkozik: «Végre megjegyzem és ismétlem, hogy a le-
gendának és a szándékos dicsőítésirányzatnak föláldozása 
Phanciaországnak csakis hasznára lehet; hogy az az óhaj, mi-
szerint a forradalom korszakának történelmét az igazsághoz 
hűen előadják, a legcsekélyebb mértékben sem egyezik össze 
annak világtörténelmi méltatásával; hogy az eseményeknek vi-
lágtörténelmi nagyságukat kissebbíteni, a még oly erős és szá-
mos foltok és árnyoldalok sem képesek, a legcsekélyebb mér-
tékben sem» — ily különösen és furcsán hangzanak az előszónak 
utolsó szavai. Azzal pedig, hogy még RocQUAiN-nek hóbortos 
szólamát is magáévá teszi, melyszerint «a forradalom elég nagy 
dolgokat cselekedett, úgy hogy még a legbuzgóbb híveinek sincs 
szükségük arra, hogy tévedéseit és gonosztetteit takargassák és 
föl ne fedezzék», csak azt bizonyítja, hogy dacára alapos for-
rástanulmányainak, dacára nagy igazságszeretetének s dacára 
elismerésre méltó tárgyilagosságának, a liberális előítéletek 
békóitól, melyekben fölnevelkedett, nem tud megszabadulni, 

1 Schmidt, III. 335 -338. 345. 347. 
2 III. Bd. Vorwort. s. XII. 
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Minden győzelmes forradalom ilyen nyomorult mentegető-
zéssel igyekezett gonosz és veszélyes üzelmeit szépíteni és 
igazolni. Már Henke, az öreg helmstádti tanár megkísérlé a 
XVI. század forradalmát ily módon védelmezni. Ez ugyanis 
így ír: «Katholikus részről azt hitték, hogy a reformatiónak 
becsületét azzal is megsemmisíthetik, ha betudják igazolni, 
hogy L U T H E R milyen rossz ember és hogy a reformatió csupán 
egy esküszegő barátnak boszú s egy durva nép szabadság-
szeretetének és a fejedelmek hírvágyának műve volt. Nem 
bírták elgondolni, hogy a protestánsok a kiküzdött jogokat 
és szabadságot nyugodt lélekismerettel tudhassák élvezni, 
habár a harcnak kezdete és eszközei még oly tisztátalanok 
voltak is. Alig sejtették, hogy azok azt gondolhatták, «scelera 
ipsa nefasque, hac mercede piacent.» 1 

Valóban a XV. és XVIII. század forradalmai között 
nagy, föltűnően nagy a hasonlatosság, mely minden lénye-
ges pontra kiterjedt; a történelemnek vakmerő hamisítása, 
a mentegetőzés és igazolás, a bárgyú közönségnek tévútra 
vezetése mindkettőben ugyanaz! 

Azért ideje volna már, hogy legalább a tudományos 
művekben végre valahára megszűnnék a reformatiónak ál-
dásairól s a forradalomnak nagy eseményeiről szóló fecsegés; 
bizzák ezt a kopott, üres beszédet a protestáns harangozókra 
és a liberális filiszterekre! Hallgassanak már végre azokkal a 
szabadságokkal és sikerekkel, melyeket állítólag a forradal-
maknak köszönünk. Hiszen az úgy is mind csak szólam, mese 
és hazugság! 

Nagyon jól tudjuk, hogy nemcsak Scherr János a ra-
dikális demokrata vélekedik úgy, hogy: «A francia forradalom 
minden hibáinak, kihágásainak és bűntetteinek dacára egyike 
az emberiség legnagyobb szerencséinek, legnagyobb vívmá-
nyainak, mely az emberiségnek a tövises fejlődés útján osztály-
részül jutott; 2 — hanem azt is tudjuk, hogy a liberális tör-
ténészeknek egész serege, köztük a józan SCIILOSSER is ilyen 
szóárban ömledezik. Azonban a legnagyobb történésznek, 
MACAULAY-nak, legalább néha volt józan pillanata, melyben 
az igazságnak és a lángésznek hatalma az előítélet befolyá-
sát legyőzte, s akkor elismeré, hogy: «a francia forradalom a 
legborzasztóbb volt mindamaz események között, melyeket a világ-
történelem följegyzett; hogy az bem volt más, mint őrjöngés és 
elvetemültség az elméletben, ostobaság és borzasztóság a gya-

1 V. ö. Villers, Versuch über den Geist und den Einfiuss der Refor-

mation Luthers. Mit Zusátzen von Heinr. Phil. Konr. Henke. (2.) Hamburg, 

1828. II. 78. 
8 Scherq Menschliche Tragikomödie. (2.) IX. 132; 



korlatban! Minő bolondság rejlik a forradalmi törvényekben! 
Minő fanatismus! Minő féktelenség! Minő kegyetlenség! . . . 
Az egész nem egyéb, mint ördögi bohózat, mely a legnevet-
ségesebb és legrettenetesebb dolgokból áll.»1 

Hogy az ilyen fa hozhat-e jó gyümölcsöt, arra mindenki 
meg tud felelni. 

A liberális történelemhamisítók a reformatió műveiről 
épúgy beszélnek, mint a francia forradalomnak következ-
ményeiről. W E B E R GYÖRGY például így szól: « A reformatió 
művében a fény és az árnyoldalok szintén elég világo-
san tűnnek elénk, a jó és a gonosz hatalmak küzdenek a 
győzelemért, a tiszta és a tisztátalan elemek, a tiszteséges 
és a nem tisztességes ösztönök és indokok sokfélekép egye-
sülnek és elenyésznek; mindazáltal a reformatió mégis az a 
nagy esemény, melyből a modern állami és társadalmi élet 
származott, az a gazdag forrongó anyaméh, mely az új kort 
szülte s azt a termékeny tenyészés, s a sokféle alakulás 
minden csírájával ellátta. A reformatió munkája Luthernek 
és társainak ama kísérlete, hogy az egyházat a Krisztus és 
az apostolok által letett alapon egyszerűbben és szellemileg 
alakítsák s hogy a későbbi századok által hozzáadott em-
beri intézményektől megtisztítsák, a latin egyházat szaba-
dabb, kevésbé hierarkhikus, a kereszténységnek eredeti cél-
jaival megegyező módon átalakítsák; ez képezi egyúttal az 
újabb művelődésnek kezdetét és a modern jogállamnak alap-
kövét. Csak az előítélet és az elfogultság tagadhatja, hogy a 
reformatióval a világon emberhez méltóbb élet kezdődött.»2 

Végtére, EGELHAAF-nak egészen értéktelen, de «a német 
irodalom előmozdítását célzó átalános egyesület» által Ber-
linben mégis pályadíjjal koszorúzott «reformatió történelme» 
című művében ezeket olvassuk: «Egy forradalom sem zajlik le 
pusztulás nélkül, s az emberi cselekményeket mindenkor az 
emberi gyarlóság szokta kisérni. De a romokból mindenütt 
új élet sarjadzott s mindent összevéve, mégis valóságos öröm 
volt a megújult világban élni és uralkodni.»3 

Ha az ember ezektől az uraktól azt kívánja, hogy a 
rcformatiónak állítólagos áldásait tényekkel bizonyítsák, ak-
kor fönnakadnak és ismétlik a régi, légből kapott állításo-
kat, pártjuknak régi szólamait, a hagyományos álokosko-
dást, amelyek nem egyebet bizonyítanak, mint azoknak 

1 Macaulay, Ausgew. Schriften geschichtl. und liter. Inhalts. Bd. XII. 

S. 218. — SammtJiche Werke. Braunschweig, 1861. Bd. XXIII. 
2 Weber, Allgemeine Weltgeschichte. 1873. X. 91. 
3 G. Egelhaaf, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Ber-

lin, 1885. 450. 
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fölületességét és zavarát, akik nem szégyenlik magukat 
velők újra előhozakodni. Ellenkezőleg ha bebizonyítjuk nekik, 
hogy a reformatió mindenütt és minden tekintetben káros 
hatású volt, akkor valami rossz kibújót azonnal találnak. 
Azt mondják, hogy a reformatiónak első idejében még a 
pápista romlottság hatása működött. És ha a viszonyok 
később szintén nem javultak, sőt rosszabbultak, akkor 
ezek csak olyan bajok voltak, melyeket az átmeneti kor-
szakok rendesen elő szoktak idézni. Azután jött a harminc 
éves háború, mely Németországot teljesen elpusztitá — 
ennek meg a gonosz jezsuiták voltak az okozói. A követ-
kező korszakban pedig az absolutismus és a papság akadá-
lyozott minden javítást. És ha már mindenből kifogy-
nak s nem tudnak semmit se mondani, akkor elkezdik 
a jezsuitákat és az ultrámontánokat szidni, tombolnak elle-
nök, vagy azzal vigasztalják magukat, hogy mindezeknek 
dacára a «szellemi szabadságot» mégis kivívták. 

Valóban a XVI. század óta a «szabad-ág» szóval gya-
lázatosan visszaéltek és még ma is visszaélnek. Ilyenkor 
mindig eszünkbe jutnak I . N A P O L E O N szavai: « Csak ha sza-
badságot igér az ember a népeknek, akkor tetszés szerint 
el lehet azokat nyomni s utolsó fillérüket is el lehet venni, 
anélkül, hogy föllázadnának, sőt anélkül, hogy komolyan elé-
gedetlenek lennének. Minél kevesebb szabadságot akarunk az 
embereknek adni, annál többet kell arról előttük fecsegnünk.» 

De miben is állott tulajdonképen az a szabadság, melyet 
a reformatió szült? A katholikusokra nézve abban, hogy 
azoknak a protestáns theologusok követelése szerint a 
«pápista'bálványozás» miatt halállal kellett volna lakolniok, 
vagy a legkedvezőbb esetben a protestáns országokból 
kiűzetniök, ha az uj evangéliumot elfogadni nem akarnák. 
A protestánsokra nézve pedig abban, hogy hinniök kellett, 
amit a fejedelem parancsolt, s hogy hitvallásukat uraik sze-
szélye vagy az udvari theologusok és az országos egyházi 
törvényszékek akarata szerint kellett változtatniok. Politikai 
téren az állítólagos szabadság kényuralommá, abszolutis-
mussá és a fejedelmek önkényévé vált, kik a folyton sze-
gényedő és elzüllő népet csak a «fejedelmi növényzet trá-
gyájának» tekintették és a szerint is bántak vele. 

Még látni is nevetséges, hogy a protestáns irók mikép 
igyekeznek ezekből az ellenmondásokból kibontakozni. így 
például Hettner Ármin eképen szól: «Az a gyors satnyulás, 
melyet a reformatió nemsokára első dicső lendülete után 
szenvedett, egyike a szomorú változatosságban oly gazdag 
német történelem legszomorúbb fordulatainak. Németország, 
mely világot megváltó (!) műve által csak nem rég is még 



egész Európát megrázkódtatta és megtisztította, gyorsan és 
föltartóztathatatlanul sülyedett s nemcsak politikai hatalmi 
álláspontját, hanem még szellemi műveltségét illetőleg is az 
idegenek zsákmánya és gúnytárgya lőn.»1 

Hiában kutatjuk a történelemben a reformatiónak áldá-
sos következményeit; ezeket csak a protestáns történelem-
hamisítók könyveiben, a papíron találjuk meg! 

Mert hol mutatkoztak ezek az áldások, miután a «tiszta 
evangelium» és «a protestáns egyházjavítás» kétszáz éven 
át elég idővel rendelkezett arra, hogy működését kifejtse ? 

Sőt W E B E R GYÖRGY Németországnak az egész X V I I . 
századbeli s a XVIII-nak első felében való állapotáról is 
kénytelen megvallani, hogy a «német szellem egész bense-
jében meg volt mérgezve és el volt torzítva, a német 
nemzet politikailag, szellemileg és erkölcsileg beteg és 
megtörött vala. Ennek a népnek és az országnak összes 
életerejére van szüksége, hogy mély állami, anyagi és szel-
lemi hanyatlásából ismét fölemelkedjék.»2 

A mult századnak második felében a protestantismus 
állítólag újra fölvirágzott s végre oly soká várt gyümöl-
cseit megérlelé. Akkor végre a politika, a tudomány és az 
irodalom lendületnek indultak és életre keltek. Azért ezt a 
korszakot a XVI. század közepén erőszakosan és időnek 
előtte megszakított nagy reformatió eszméi u'ra fölvételé-
nek és továbbfejlesztésének nevezték.3 

Igen, a reformátorok tagadását most tovább fejlesz-
ték — egészen az összes kereszténységnek, Jézus Krisztus 
istenségének, a lélek halhatatlanságának, sőt az Isten létének 
tagadásáig. A rationalismus, a közönyösség, az istentagadás 
és az anyagelvűség korlátlan uralomra jutottak. 

De az mégis csak nevetséges képtelenség, ha Nagy 
Frigyesnek hadvezéri tehetségét, Kantnak bölcseleti képes-
ségét, Lessingnek kritikai és irályi művészségét, Schil-
lernek és Göthenek költői lángeszét a reformatió szülemé-
nyeinek és érdemének hirdetik — tria saecula post hoc, 
ergo propter hoc — valóban pompás következtetés! Azon-
kívül azok a férfiak mindnyájan valóságos pogányok voltak, 
a protestáns dogmákkal és a kereszténység tanaival egé-
szen szakítottak! Bölcseleti és vallási tekintetben a francia 
encyklopaedistákkal és anyagelvűekkel, aminők: Voltaire, 
Diderot, d'Alembert, Holbach, Lamettrie stb. egészen egy 
színvonalon állottak. 

1 Ilettner, Geschiclite der deutsclien Literalur. 1862. I. Buch. S. 2 
2 Weber, Allgemeine Weltgeschíchte, XI. 1043. 
3 Ilettner, i. h. 
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De milyen volt a szabadság és az erkölcsiség a pro« 
testantismusnak e fény- és virágkorában? 

Borzasztó! 
LESSING 1 7 6 9 . évi augusztus 25-én kelt levelében N I K O -

LAI-nek ezt irja: «Ne szóljon nekem az ön berlini gondolat 
és irás szabadságáról. Hisz az egész szabadság nem áll 
másban, mint hogy a vallás ellen annyi ostobaságot követ-
het el bárki, amennyit akar. S a becsületes ember csakha-
mar szégyenleni fog ezzel a szabadsággal élni. De kísértse 
meg csak Berlinben valaki más dolgokról is oly szabadon 
irni, mint SONNENFELS Bécsben irt; mondja meg csak va-
laki az előkelő udvari csőcseléknek úgy az igazságot, mint 
ez annak megmondá; lépjen föl valaki Berlinben és emelje 
föl szavát az alattvalók jogai mellett s a kiszipolyozás és a 
zsarnokság ellen, mint ez most Franciaországban és Dániá-
ban történik, s csakhamar látni fogja, hogy melyik or-
szág van most Európában legjobban a rabszolgaságba me-
rülve. Különben mindenki jól teszi, ha azt az országot, a 
melyben laknia kell, jónak képzeli, míg ellenben rosszul 
cselekszik az, aki őt ettől a képzelettől meg akarja fosztani.1 

WINCKELMANN , a hírneves műtörténész az 1 7 6 3 . év ja-
nuár 15-én UsTERi-hez irt levelében azt mondja : «Porosz-
ország a képzelhető legnagyobb kényuralom alatt nyög. — 
Tetőtől-talpig borzadok, ha a porosz kényuralomra s a nép-
nek hóhérára gondolok, aki a természettől is megátkozott 
és lybiai homokkal födött országot az emberiség irtózatá-
nak tárgyává tenni s örökös átokkal fogja sújtani. Meglio 
farsi Turco circonciso che Prussiano. 2 JUSTI KÁROLY tanár 
ehez még hozzáteszi: «Hogy Winckelmannak fönnebbi 
szavai mennyire nem voltak üres beszéd, kitűnik onnan, 
hogy mások is mind így nyilatkoztak.» Sir CHARLES H A N -
BURY W ILLIAMS , angol üzletvezető Berlinből így ir: «Sha-
kespeare Hamletjét így beszélteti: «Egész üánország bör-
tön», egész Poroszország szintén az a szónak betűszer int 
való értelmében . . . Itt tényleg nincs más szabadság, mint 
a gondolat szabadsága. Minden rendű ember félelemben van, 
az arcokon aggályos bizalmatlanság ül.»3 

H A R R I S , angol követ, aki később MALMESBURY lord név 
alatt volt ismeretes, 1775-ben az akkori Berlinről így ir: 
«Olyan város, melyben — ha ezt a szót fortis «becsületes-
nek» akarjuk fordítani — sem: vir fortis, nec focmina casta 

1 Lessing, S. Werlce, Herausg. von Laclimann. XII. 233. 
2 Justi, Winckelmann. Sein Leben, seine Werke und seine Zeil-

Genossen. I. 188. 
3 L. Horac Walpole, Memoirs. I. 1. 5x8. 
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— nem található, Mindkét nemben, az élet minden viszo-
nyai között teljes erkölcsi elzüllés és ezzel összekötött nyomor 
uralkodik. Ez utóbbi egyrészt a mostani fölség zsarnoksá-
gának, másrészt tékozlásra való hajlamának szükségszerű 
következménye, melyet még nagyatyja kezdett meg. Ebből 
fejlődnek aztán a leggonoszabb emberi jellemek. A férfiak 
állandóan azzal vannak elfoglalva, hogy kicsapongó életük-
nek palástolására eszközöket találjanak. Az asszonyok való-
ságos hárpyák, inkább szerénytelenségből, mint más egyéb 
okból. «Eladják magukat a legtöbbet fizetőnek s maguk-
viseletében a finomságot és a kellemet nem ismerik.» 

«Bármily rút is ez a kép, úgy hiszem, mégsem festet-
tem túlságosan sötétre. Minden elfogultság nélkül jöttem ide 
s azt hiszem, szabad megmondanom, hogy én itt sokkal 
különbözőbb fajtájú emberekkel jövök érintkezésbe, semhogy 
az előítélet elvakíthatna. Mindaz, amit ezeknek az emberek-
nek előnyére mondhatok az, hogy az a példa, melyet kirá-
lyuk minden erkölcsi és társadalmi kötelesség iránt kifejezett 
vallástalansága által ad, az a példa — mondom — össze-
kötve minden vállalatának sikerültével, s avval a tisztelettel, 
melyet egész Európában élvez, az embereknek helyes ítéletét 
megzavarta, s előttük az erkölcsi törvénynek megfordított alak-
ját nagyon kedvező színben mutatta be.»1 Ez a visszahatás, me-
lyet az igazságtalanság győzelme szokott gyakorolni, erkölcsi 
tekintetben az összes következmények között a legrosszabb.» 

F O R S T E R GYÖRGY Berlinben való huzamosabb tartózko-
dása után 1779-ben JAKOBI-nak így irt: «Berlin kétségen kívül 
Európának egyik legszebb városa. De lakosai!! . . . A ven-
dégszeretet és az életnek ízléses élvezete, dúslakodássá és 
lakmározássá, hogy ne mondjam, zabálássá, a szabad, föl-
világosult gondolkozásmód szemtelen kicsapongássá és fék-
telen szabadszelleműséggé fajult . . . S azután az eszes, okos 
papok, akik erényeik teljéből és erkölcsi tökélyeikből a val-
lást az értelmetlenségtől megtisztítják s azt a közönséges 
emberi észre nézve megfoghatóvá akarják tenni! Azt hittem, 
hogy rendkívül tiszta, nemes, Istentől fölvilágosított embe-
reket fogok itt találni, akik egyszerűek és alázatosak, mint 
a gyermekek. Es íme, ép olyan embereket találtam, mint 
mások s ami még rosszabb, önhitt bölcseket és Írástudókat. 
Többet nem szükséges mondanom . . . A szép nemre nem 
is akarok gondolni. Ha a nők valahol romlottak, úgy Ber-
linben, ahol az önszeretet vagyis a kacérság ép oly ottho-
nos, mint Párisban, ahol a jobb társaság uralkodó hangja 
ép úgy az unalmas, ízetlen élcelés és bókok a «jolis 
riens» szünetlen kigondolására irányul mint emitt, ahol 

1 Malmesbury, Diaries and Correspondence L 97. 
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Semmire sem gondolnak és a legnagyobb kéjelgésen kívül 
semmit sem éreznek. És ez így van a fejedelmi körtől le a 
polgári társadalomig.»1 

PHILIPPSON MÁRTON tanár így nyilatkozik: «Berlin ak-
koriban az idegeneknek és a benlakóknak egyhangú ítélete 
szerint a legkicsapongóbb és a két nemnek egymáshaz való 
viszonyait tekintve, a világnak legerkölcstelenebb városa 
volt. Maga az udvar és a kormányzó (II. Frigyes Vilmos) 
adtak rossz példát, úgy, hogy Potsdamot a kormányzó ren-
des székhelyét rossz hírű házhoz szokták hasonlítani. A 
ledérség, mely már a kornak irányzatában és műveltségében 
benn volt, itt egészen szabadjára volt eresztve. A legrosz-
szabb pedig az volt, hogy az ily üzelmekben még fiatal 
leányok is résztvettek, akiknek ballépéseit minden tétova 
nélkül elnézték. A közerkölcsiségnek ez a fásultsága, a té-
vedésekkel szemben tanúsított eme közönyösség s az a kö-
rülmény, hogy az utóbbiakat egészen természeteseknek te-
kintették, az akkori Berlin képén a legsötétebb vonás, de 
nemcsak Berlinén, hanem egyátalán az akkori nagyobb 
városokén.»2 

SCHLOSSER a «fölvilágosodás» századának két utolsó 
tizedéről így ir: «II. Frigyes Vilmos király életének utolsó 
éveiben épen oly mélyen volt sülyedve, mint XV. Lajos s 
ehhez még abban is hasonlított, hogy alatta az országot 
ágyasai közül a legaljasabb, Riez, akit Lichtenau grófnővé 
tett s olyan emberek, mint Wölner és Bischofswerder, Riez-
nek kegyeltjei kormányozták.»3 — — 

«Berlin az előző kormány alatt és által sokkal inkább 
el volt rontva, hogysem a királyi háznak (TI. Frigyes Vil-
mos családjának) tiszta erkölcsös, egyszerű és józan élete, 
vagy a királynak nagy jósága, a királynénak (Luise) erényei 
s K Ö K E R I T Z - és MENKEN-nek példás magukviselete a táborno-
kokra és a nemességre, vagy az előkelőbb tudósok és hi-
vatalnokokra jótékonyan hathatott volna.» «A tobzódás és 
az élvezetvágy mindent elbénítottak, — az erkölcstelenség 
divattá Ion s a jobb modorhoz tartozott, a mindenféle ter-
mészeti élvezetek annyira finomultak, hogy a fiatal udvar-

1 V. ö. J. G. Forster's, Briefen-Wechsel. I. 201. (K. Bruhns, Alexander 

von Humboldt, eine wissenschaftliche Biographie. Leipzig, 1872. I.) Humboldt 

maga is Berlint erkölcsi homoksivatagnak nevezé, melyet akáccserjék és vi-

rágzó burgonya földek díszítenek (299.). — A berlini és hitetlen cím egyenlő 

volt. (Tholuck, Vermischte Schriften. Hamburg, 1839. II. 123.) 
2 M. Philippson, Geschichte des Preussischen Staatswesens vom Tode 

Friedrich des Grossen bis zu den Befreiungskriegen. Leipzig, 1880. II. 257. 
3 Schlosser, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. 1846. VI. 140. 
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nak élete egészen ellentétet képezett a miniszterek körének 
életével. A király és K Ö K E R I T Z elszigetelten, erkölcsös életet 
éltek, H A U G V I T Z és később H A R D E N B E R G , midőn Franciaor-
szágból Berlinbe jött, csupa kicsapongókat gyűjtöttek maguk 
köré, akik magukat szellemeseknek tárták.»1 

A többi protestáns államokban, a londoni, stockholmi, 
kopenhágai stb. királyi udvarokban a viszonyok még szo-
morúbbak voltak, mint Berlinben. Az erkölcstelenség és a 
hitetlenség mindenütt napirenden volt. Az annyira magasz-
talt WEIMAR-ról S T E I N báró így ir: «A tizennyolcadik szá-
zadban uralkodó gondolkozásmódnak, az ott egybegyűlt 
kitűnő szellemek befolyásának, az elhunyt nagyherceg 
(Károly Ágoston, Göthe kitűnő barátja) vad erkölcstelensé-
gének következtében WEI.MAR-ban a vallás iránt való kö-
zöny nagy mértékben uralkodott s a vallás szent igazsá-
gainak őrizetét R O E H R úrra, egy vakmerő rationalistára 
bizták — aki tévelyeit a legnagyobb vakmerőséggel Írás-
ban, a szószéken s a hitoktatás által terjesztette — és_ ekép 
a fiatal lelkek a kereszténytelens.éget megismerték. O volt 
a fiatal hercegnőknek is a hitoktatójuk.»2 

Fia valamely történész a reformatíónak áldásos műkö-
déséről beszél, akkor a történelmi tényt és az igazságot 
arcul üti, megtagadja a saját tudományát és papagály mód-
jára vagy irányzatosan pártszempontból beszél. Mi mégis 
«eszünkben és tudományunkban» annyit bízunk, hogy meg-
győződhetünk arról, hogy JANSSEN-nek korszakot alkotó 
műve a reformatíónak megítélésében gyökeres változást 
fog előidézni, úgy hogy a jövőben nem lesz komoly számba 
menő tudós, aki a hagyományos szólamokon merne ké-
rődzni anélkül, hogy félnie kellene, hogy céhbeli társai 
emiatt kinevetik. 

1 Schlosser, VI. 143, — Stein Ilardenbergről így szól: «Legkedvesebb 

szórakozását a fajtalan beszéd képezte; ledér nőkkel való bizalmas viszonya, 

mely ősz hajával, büszkeségével, méltóságával ellentétben állott, őt még 

utálatossabbá tevé. Jelleméből hiányzott a nagyság, az intensiv erő és a 

szilárdság, értelméből a mélység és tudományából az alaposság. A kitűnő 

erőket maga mellől mind eltávolítá s csak középszerűségek és rosszak kör-

nyezék. (Pertz, Leben Steins. V . 761.) 
2 Pertz, Leben Steins. VI. 858. — Károly Ágoston nagyhercegről v. 

ö. amit Pertz (V. 1 5 — 1 7 . ) és Arndt (Meine Wanderungen und Wandelungen 

mit dem Freiherrn von Stein. S. 254.) elbeszél. — A weimari udvarban 

unnak fénykora a'att uralkodó zilált viszonyokat a legjobban megismerhetjük 

Baumgartner alapos művéből: «Göthe. Sein Leben und seine Werke. 3. Bde, 

Freiburg, 1885 — 1886. 



A francia forradalom-legendának Taine által való meg-
semmisítése. 

Amint JANSSEN JÁNOS a német reformatió-legendának, 
akép T A I N E IPOLY a francia forradalom-legendának adta 
meg a tudományos halálos döfést «La Révolution» című 
kitűnő műve által, amely a jelenkori Franciaország kelet-
kezéséről szóló nagy munkájának második — egész ne-
gyedik kötetét képezi, s melyből előttünk a 13-ik kiadás 
fekszik1, jóllehet az első kötet csak 1876., a negyedik pedig 
1885-ben jelent meg először. 

TAINE-nek a forradalomról irt műve sok tekintetben 
hasonlít JANSSEN-nek a reformatióról szóló művéhez; nagy 
alaposság, terjedelmes forráshasználat, kíméletlen igazság-
szeretet és tárgyilagosság, fényes, ügyes előadás, az ered-
ményeknek meglepő újdonsága, ugyanaz az átalános elisme-
rés és csodálat, melyre egyes heves ellenmondások dacára 
talált. Az ő elbeszélése a francia nagy forradalomnak lefo-
lyásáról és működéseiről bizonyos tekintetben pendantja, 
párhuzamos elbeszélése, megerősítése és kiegészítése Janssen 
korszakot alkotó művének, mely a XVI. századnak német 
nagy forradalmáról szól. 

Még TAiNE-nek ellenei is, akik a forradalom és annak 
elvei iránt.való rajongó tiszteletükben nagyra nővén, előbbi 
nézeteiket egészen föladni nem akarják, többnyire elismerő-
leg nyilatkoznak munkájáról. így B R U N E T I E R E F E R D I N A N D a 
liberális «Revue des deux mondes»-ban így nyilatkozik: 

«Midőn Tainenek «Ancien Régime» című műve meg-
jelent, nem is gyanította, hogy valamikor oly szigorú lesz a 
forradalom iránt, mert ha végre is a forradalomról irt mű-
vének negyedik kötetében az «Ancien Régime»-nek nem is 
egész védelmét irta meg, de nem is sok hiányzik belőle.» 

1 Les Origines de la France contemporaine par H. Taine de l'Acade-

mie Française. Paris, Ilachette. 1885. Treizième Édition. ir® partie : l 'Ancien 

Régime. 1 vol in S0. 2® partie: La Révolution. Tome I : l 'Anarchie; Tome 

II: La Conquête Jacobine; Tome III: Le Gouvernement révolutionnaire. — 

Chaque volume 7 fr. 50. cts. — Német fordításban Abel Ambrusnál Lipcsé-

ben jelent meg. 
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«Mindenekelőtt ismerjük el Taine vizsgálódásának ter-
jedelmét, szigorát és aggályos gondosságát. Tocqueville s 
az utóbbi években Mortimer Ternauxnak és Sybelsnek ki-
vételével történészeink legnagyobb része a forradalom tör-
ténetét, ha szabad úgy mondanom, a priori irta. A for-
rásokat és bizonyítékokat illetőleg, még a leglelkiismerete-
sebbek is megelégedtek azzal, amit esetleg fölfedezhettek; 
így például Louis Blanc,1 aki Londonban tartózkodott a 
Puisaye által gyűjtött okmányokkal, s Quinet Baudot con-
venttagnak emlékirataival. Mivel tehát tüzetes kutatást még 
addig nem rendeztek, el kellett azt kezdeni, ha végre a 
legendából ki akartak bontakozni. Taine volt első, aki ezt 
megkísérlé; ebből magyarázható meg az a bölcs lassúság, 
melylyel előrehalad és ez képezi forradalom-történetének 
legnagyobb érdemét.» 

« T A I N E művének eredetisége és állandó újdonsága fő-
kép és különösen ebben áll; ez az, ami művét a forradalom 
történetének más leírásaitól megkülönbözteti. Számos olyan 
okmány, melyet mások hanyagságból megvizsgálni elmu-
lasztottak, vagy amelyet a pártszeliem jónak látott elhall-
gatni, először most került napvilágra.» 

«A francia forradalomnak leirói majdnem mindnyájan 
megkísérlették a forradalom történetének logikai összefüg-
gését széttépni. Az egyik szerint a hegypártnak diadaláig, 
a másik szerint a rémuralomnak kitöréséig s végre a Ieg-
előrehaladottabbak szerint egész B A B E U F - G R A C H U S - n a k ösz-
szeesküvéséig; vagy: az egyik szerint mindaddig, míg a 
forradalom a Sieyéknek és Mirabeauknak, a másik szerint míg 
a Rolandok és Dantonok s végre az utolsók szerint a Saint-
Justök és Robespierrek kezei közt maradt; kihágásait már 
csak illendőség okáért is le kell leplezni, de elveit nem sza-
bad kérdésbe vonnunk, annál kevésbé pedig megtámadnunk és 
elítélnünk. A forradalom befolyásának egyik alkalmas pillanatá-
ban valamely ember vagy párt követte el a hibát, miért is egye-
dülő vagy ők tartoznak érte felelősséggel, nem pedig a forrada-
lom. Olvassuk csak Thiers-t és Mignet-t, olvassuk csak La-
martinet és Michelet-t, olvassuk Louis Blanc-t és Quinet-t: 
azok előtt, akik azt óhajtanák, hogy a forradalom az erényes 
Baillynek alkotmányos monarkhismusán vagy a feddhetetlen 
Rolandnak köztársaságán túl ne ment volna, Danton és Ca-
milla Desmoulins a forradalomnak nem törvényes gyerme-
kei, valamint azok előtt sem, akik azt óhajtanák, hogy az azon 

1 «A jő Louis Blanc, aki elég kitartó volt arra, hogy a francia forra-
dalom történelmét 13 köteten keresztül rózsaszínű szemüvegen nézze.» 
(Scherr, Aus der Sündfluthzeit. 1867. S. 32.) 
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a ponton, melyet Camille Desmoulins és Danton megjelöl-
tek, megállott volna. Robespierre és Saint-Just a forrada-
lomnak legveszélyesebb ellenei. így aztán egész legenda 
keletkezett, melynek egyes változatait itt leírnom s kü-
lönféle alakulásait tüzetesebben vizsgálnom föladatom nem 
lehet, melynek azonban lényeges sajátsága és végső kö-
vetkeztetése a következő: a forradalom vásott gyerme-
keinek gonosztetteiért nem felelős ; jogunk van válogatni, 
vagy amint mondják, elfogadni vagy el nem fogadni azt, a 
mi nekünk tetszik vagy nem tetszik, egészen a mi nézetünk 
és véleményünk szerint; s amiről azt hiszi az ember, hogy 
kárhoztatandó, az a kellő világosságba helyezve vagy nem 
tűnik föl igazságtalannak, vagy ha valamit egyátalán kár-
hoztatni akarunk, akkor az csak azért megvetendő, mert a 
forradalom elvétől eltér.» 

« T A I N E először is és különösen eme legenda ellen kel 
ki és nem habozom kimondani, hogy ő ezt — a pártatlan 
történelem szempontjából — teljesen megsemmisítette. Ha 
a szavaknak tényleg határozott értelmök van, akkor a ter-
rorismus a forradalom történetében attól a naptól szárma-
zik, melyen a hatalom a tömeg kezébe ment át s ez a nap 
azonnal — vagy kevés híján — a közrendek összeillése 
után következett. A fejedelemtől elvett hatalom egyátalán 
nem ment át, mint sokan gondolják, az alkotmányozó gyű-
lésre, hanem a tömegre és annak természetes képviselőire: 
a hiriapirókra, clubtagokra, utcai szónokokra vagy azoknak 
feleségeire, akik talán még hevesebbek és erőszakosabbak 
voltak, mint ők maguk. És a forradalom, melyet legelvon-
tabb és legeszményiebb elvek nevében kezdtek el, a leg-
durvább, legvadabb és legzsarnokiabb hatalom eszközei ál-
tal folyt le. 

«Vájjon a történetírók ismerték-e ezeket és az ezekhez 
hasonló tényeket? Annyi legalább is bizonyos, hogy azo-
kat hallgatva mellőzték és hogy ha közülök némelyeket 
nem is hagyhattak egészen figyelmen kívül és említés 
nélkül, mindazáltal mindent elkövettek, hogy takargas-
sák s azoknak valódi természetét illetőleg a közönséget 
félrevezessék. Azért T A I N E nem csekély érdemet szerzett, 
hogy azokat újra világításba helyezte s elmondhatjuk, hogy 
a jövendőbeli történészek, ha azokat kétségbe akarják 
vonni, legalább kényszerítve lesznek róluk tüzetesen be-
szélni ; ez pedig minden időben, de főkép napjainkban, az 
az eljárás, mely szerint a pártszellem helyben hagy olyan 
igazságot, mely neki nem tetszik.» 

«Ugyanezt mondanám a mindenféle erőszakoskodások-
ról is, amelyek annál kegyetlenebbek voltak, mint a régiek, 
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minthogy az emberek azzal dicsekedhettek, hogy az erköl-
csök négy-ötszáz év óta jelentékenyen javultak s amelyek 
az 1788. év utolsó hónapjaiban egész Franciaországban a 
lázadásra jelt adtak, ha ugyan T A I N E művének legrosszaka-
ratúbb bírálói már kényszerítve nem lettek volna ennek a 
ténynek úgy valódiságát, mint átalánosságát elismerni.» 

«Bármily nevek legyenek is azok, melyekkel a forra-
dalom díszeskedni óhajt, szabadság, egyenlőség, testvériség», 
mondja helyesen T A I N E , «még sem egyéb az, mint a tulaj-
donnak átvitele, a birtokviszonyoknak változása»; s azután 
jogosan hozzáteszi: «ebben van benső támasza és alapja, 
tartós ereje, első és fő rugója és történelmi jelentősége.» — 
A fátyol alatt, melylyel a pártszellem a legendát körül-
vette: — s az a körülmény is, hogy az ilyen vallomásban van 
valami megszégyenítő a polgári aristokratiára nézve, mely 
a forradalomból keletkezett — Taine a forradalomnak tör-
téneti jelentőségét fölismerte és ha szabad mondanom, az 
eseménynek, melynek külső részei nem egyebek, mint dí-
szítések vagy jobban mondva: hazugságok valódi termé-
szetét meghatározta.» 

«Ezek a lázongó parasztok a forradalom elvének nevé-
ben cselekszenek és a forradalom nem hazudtolhatta volna 
meg őket, hacsak önmagát meg nem akarta vala hazudtolni.» 

«Sokáig elhittem a forradalom védőinek, hogy a giron-
distákat és a hegypártiakat meg kell egymástól különböz-
tetni, de miután az ügyet alaposabban megvizsgáltam, 
megvallom, hogy egyik a másiktól csak az elveknek alkal-
mazásában tér el és hogy csak a személyekben van különb-
ség . . . A girondisták tehát azon az alapon, mint a hegypár-
tiak, szintén jakobinusok. Sem állameszméjük, sem politikai 
eszközeik, sem a forradalom tárgyáról és végcéljáról szerzett 
fogalmuk tényleg nem különbözik a hegypártéitől. S a 
hegypártiak és a girondisták együtt véve, valamint később 
a terroristák és a thermidoriánok —• akik különben ugyan-
azok az emberek, csakhogy különböző név alatt és külön-
böző időben — Franciaországot ugyanazzal a cselfogással, 
s ugyanazon körülményeknek összebonyolítása által foglalták 
el. Ha még képesek vagyunk hasznot húzni abból, amit 
különben «a történelem tanulságának» neveznek, akkor Taine 
tanításai közt a legtanulságosabb az, hogy mint uralkodik a 
kisebbség a többségnek látszólagos uralma alatt és hogy 
ez az uralom talán még zsarnokibb, mint az egyeseknek 
vagy akár egy egész osztálynak az uralma.» 

«Azokon a választó gyűléseken, melyek a conventet 
kinevezték, a 7 millió választóból majdnem 6.300,000 hiány-
zott; és így a 800,000 jakobinus lett Franciaországnak ura. 
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Ezután már nem maradt más teendőjük, mint hogy magu-
kat elfoglalt helyzetükben megerősítsék. És minthogy ugyan-
azon okok következtében, melyek azt eszközlék, hogy a 
tömeget az első napok lelkesedése után részvétlenség és 
közöny fogja el, már csak a legalsóbb rétegekből, a vagyon-
talan és fanatikus elemekből toborzhattak maguknak híve-
ket, azért minden, még a legrosszabb eszközöket is jóknak 
tárták céljaik elérésére.» 

«Mert a rém emberei nemcsak a forradalom szellemében 
működtek, melynek elvei közül erőszakos cselekvényeik 
némelyeket megerősítettek, hanem elmondhatjuk, hogy a 
forradalmat Franciaország közerkölcseibe bevitték és elter-
jesztették, vagy ha szabad magunkat úgy kifejeznünk, a 
forradalmat a modern franciának ereibe ojtották. Szükséges 
még ezt erősebb bizonyítékokkal támogatnunk? akkor kísérlet-
képen kívánjuk csak valamelyik jelenkori demokratától, föl-
téve, hogy az dogmájához őszinte és következetes akar ma-
radni, hogy Dantont vagy Robespierret nyíltan ítélje el.»1 

«Fgy igen érdekes műben, melyet a Taine művével 
egyidejűleg kellene olvasnunk, egyik híres gazdász, névleg 
Molinari G. a következőleg nyilatkozik: «Föltéve, hogy a 
forradalom a világot meghódította volna, annak eredménye 
általános visszaesés és talán az ipar előhaladásának dacára, 
-— chinai merevség, ha nem a barbárságba való visszaesés 
lett volna.» Ezzel mindenesetre sok van mondva és ha föl-
teszszük, hogy a kifejezés az irónak gondolatát tökéletesen 
tárja elénk, akkor némileg nehéz lesz azt elhinnünk. Az 
igazságot jobban megközelíti, ha azt hiszi, hogy egyrészt 

1 Hogy az előítélet és az elfogultság a forradalmi doctrinarismus terén 
mit művelhetnek, legjobban megmutatja Robespierrenek két ujabb életirója. 
Dr. Brunnemann Károly porosz gymnasiumi igazgató : «Maximilian Robes-
pierre» című művében (Leipzig, 1880. S. 56—58.) elég vakmerő így irni: 
«Ki volna az, aki ebben az odaadással és önmegtagadással teljes életben 
valami kivetni valót talál? Az 1789-iki halhatatlan elvekhez állandóan hű ma-
radt. — És ha később, midőn a forradalomra nézve már csak arról volt szó, 
hogy vagy győzzön vagy tönkre menjen, jónak látta szigorú rendszabályok-
hoz nyúlni, hogy a hazát megmentse, mégis mindenkor a rendszerető ember 
eszményképe marad, aki tudja, hogy a szabadság rend nélkül csak képzelet, 
s aki arra törekszik, hogy a középutat az ellenforradalom és a forradalom 
túlzása között megtartsa.» Taine Iíamelnek «Geschichte Robespierres» című 
művéről így ir : «Ez a három kötet kimerítő és részletes dicsének, minden 
őcsárlás nélkül. Tehát Robespierrenek magatartása és szólamai által sikerült 
egyes embereket még nyolcvan év után is rászedni. A szóban forgó életiró 
annyira lelkesül hőse iránt, hogy kétszer is állítja, miszerint az Krisztushoz 
hasonlít.» (Das revolutionäre Frankreich. III. 185. — La Revolution. III. 190«) 
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állíthatja, miszerint «a forradalom a szabadságokat, melye-
ket a franciák élveztek, megkevesbíté, míg egyidejűleg 
Franciaországban a kormány terhét megkétszerezé», és ha 
másrészről ennek okát abban a tényálladékban látja, hogy 
a jakobinismus «föltette magában, hogy a nagy ipar fejlő-
désének kezdetén, az emberiség első korszakának kisszerű 
községi intézményeit modern nemzetre alkalmazza.» Ebben 
mutatkozik az a nagyon feledésbe ment befolyás, melyet 
Rousseaunak «az egyenlőtlenség kezdetéről» irt műve a fran-
cia forradalom elveire gyakorolt.» 

«A francia forradalom maga is «bizonyos tekintetben 
új vallás lett, de tökéletlen vallás, Isten-, istentisztelet és 
túlvilági élet nélkül, mely azonban ép úgy, mint az izlam, 
az egész világot elárasztotta katonáival, apostolaival és vér-
tanúival.» Ezt pedig Toqueville irja, akit egyátalán nem lehet 
gyanúsítani, hogy vagy nem volt eléggé élesen látó, vagy, 
hogy talán titokban demagógiára lett volna hajlama.»1 

TAiNE-nak egy másik liberális ítésze, MONOD G., ily 
vallomást kénytelen tenni: «Tainenek nagy tehetsége soha-
sem bizonyult hatalmasabbnak, fényesebbnek, mint legújabb 
művében. A forradalom kegyetlenségeit teljesen fölfedezte, 
részesei nagy részének alacsony gondolkozásmódját, elveik-
nek káros befolyását pelengérre állította. A legendaszerű 
tiszteletet, mely az 1789-iki elveket, az emberi jogoknak 
magyarázatát, az alkotmányozó gyűlésnek bölcseségét s a 
conventnek hősiességét környezé, megsemmisítette. Mind-
nyájunkat kényszerített, hogy lelkiismeretünket megvizsgál-
juk s az eszméknek és elveknek, melyekre politikai véle-
ményünket alapítjuk, értéküket ujolag becsüljük föl. — 
Megmutatta, hogy mily veszélyes és káros az, ha állam-
szervezetet rationalistikus és elvont eszmék alapjára akarnak 
lerakni s hogy mikép válhat az álmodott igazságosság a 
gonosztettek és kihágások szörnyetegévé.2 

«Taine művének első kötete, a «L'ancien Regime (A 
forradalom előtti Franciaország)» — mondja KATSCHER L I -
PÓT — «ama kornak szellemét, erkölcseit és jellemeit festői 

1 F. Brunetière : «Un Historien de la Révolution française» (Revue 

des deux mondes. 15. sept. 1885. p. 386—388., 394—397., 402—407., 

414-, 424O 
2 G. Monod, Revue historique, Janvier-Février, 1885. XXVII. 118. Az 

említett két ítész nagyon jól fölfogta, hogy Tainenek a francia forradalomról 

mondott ítélete és elítélése a reformatiónak történelmi megítélésére nézve is 

kiváló fontossággal bir. Taine ellen csak azt az egyetlen kifogást tudják 

tenni, hogy : ha valaki a forradalmat elitéli, akkor annak a reformatiót is el 

kell ítélnie. 
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vonásokkal rajzolja le» . . . «A forradalmi Franciaország (La 
Révolution) pedig úgyszólván száraz, tisztán tudományos, 
elemző szellemben van irva. Puszta tények vannak fölso-
rolva s bölcselet-lélektani és szorosan a dologhoz tartozó 
észrevételekkel egybekötve. Ámbár nem szűkölködik a 
hosszura terjedő metaphorákban stb., melyek Taine irályá-
nak sajátságos jellegét képezik ; mégis átalában csaknem 
puszta tényekkel és bizonyítékokkal találkozunk ; ezek a 
könyvben tömegesen fordulnak elő s nagyrészt a fölvetett 
állítások és a következtetések mellett bizonyítanak. Nem 
tagadhatjuk, hogy az a forrásanyag, melyre támaszkodik, 
sokkal bővebb és megbízhatóbb, mint mindaz, amit eddig 
bármely forradalom-történész használt. 

«Aki Franciaországban nem élt és a francia forrada-
lom irodalmát figyelemmel nem kisérte, annak nincs fogalma 
arról a tiszteletről, melyet az 1789-iki forradalom iránt a 
legtöbb francia s a francia Íróknak nagy része tanúsít s 
aligha képes megítélni, hogy mily nagy bátorságra van 
szüksége annak az írónak, aki ama hagyományos tisztelet 
ellen merészel irni. S Taine ezt megteszi. Bátran kijelenti, 
hogy ugyanarra az eredményre jutott, amelyre Bürke-, Burkenak 
a nagy mozgalomról tett nyilatkozatait bátran megerősíti ; 
van elég bátorsága arra, hogy Burkenak «Reflections» című 
művét, melyet társa, Michelet Gyula nyomorúságos szótö-
megnek nevez — «remekműnek és prófétai jövendölésnek» 
nevezze. Minő bátorság! Mikép lehet az, hogy oly átalánosan 
elismert liberális, a klerikálisok és reaotionáriusok által min-
dig gyűlölt iró ily nézetet valljon? . . . Hogy Taine az ismert 
előzmények után ily eredményre jutott, azt csak egy módon 
lehet megfejteni, — ha t. i. rendkívüli pártatlanságát vesz-
szük figyelembe. Annyira pártatlan s búvárkodásaiban a 
saját személyét és a saját hajlamait annyira mellőzi, hogy ez 
új könyvének számos olvasója, aki módszerét és előbbi 
iratait nem ismeri, őt conservativnak tekinti ; sőt némely, a 
szövegből kiszakított helyek a fölületes olvasóban azt a 
hitet támaszthatnák, hogy Taine reactionarius lett. A francia 
köztársaságiak tényleg a szemére lobbantották, hogy né-
zetét megváltoztatta. De valójában senki sem beszélhet 
irányzatos voltáról. Taine politikai tekintetben még mindig 
közömbös; csak azt óhajtja, hogy hazáját jól kormányozzák. 
S minthogy búvárlatai őt — nem hajlamai következtében, 
hanem azoknak dacára — arra tanítják, hogy Franciaországot 
a forradalom alatt rosszul kormányozták, ebből a fölfede-
zésből nem csinál titkot. Azt bizonyára óhajtandónak tartja, 
hogy az «ancien régime» alatt létezett keserves állapotokat 
a nép javára megjavítsák, — de az 1789. után bekövetke-
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zett változásokban semmi javulást nem lát, sőt inkább annak 
ellenkezőjét látja . . . Az a vád, hogy nézetét megváltoz-
tatta, — mert a kellemetlen igazságokat nyíltan ki merte 
mondani — teljesen alaptalan. Aki az ő irodalmi egyénisé-
gét, valamint a forradalom irodalmát ismeri, az kény-
telen igazságszeretete és elfogulatlansága iránt tisztelettel 
lenni. Figyeljük csak meg saját előszavának befejezését: 
«A forradalmi Franciaországot úgy irom le, — mondja — 
hogy a mai politikai pártokkal mit sem törődöm, épen úgy, 
mintha csak a flórenzi vagy az athéni forradalomról irnék. 
Történelmet irok és — semmi egyebet.» Ez a francia 
chauvinistáknak ugyan visszatetszik, de az elfogulatlan kül-
földinek — legyen bár még oly radikalis is, aminők mi is va-
gyunk — nem szükséges evvel törődnie s meg kell neki 
engednünk azt az örömet, hogy vannak történetírók, akik 
tárgyukkal úgy bánnak, mint az anatómus az ő készülékei-
vel . . . A tudomány dolga lesz Taine következtetéseinek 
értékét megvizsgálni s azokat vagy elfogadni, vagy elvetni, 
de nem áll senkinek jogában szerzőnknek két erényét: ú. m. 
igazságszeretét és méltányosságát eltagadni.»1 

«Minden pártatlan egyén úgy tartja», mondá már 
MALOUET , «hogy a rémuralom 1789. évi július 14-én vagyis 
a bastillenek elfoglalása napján kezdődött.» Ettől a perctől 
kezdve Franciaországnak nincs kormánya.» 

T A I N E helyesen mondja: 1 7 8 9 . július 1 4 . óta Párisban 
és Franciaországban anarkhia uralkodik; minden kormány-
hatalom megszűnt; a valódi hatalom az elvadult csőcselék 
kezében van. Még a legrosszabb kormánynál is van valami 
rosszabb dolog: és ez — a kormányzás hiánya. Mert csak 
a kormány képes az egyesnek akaratát a zavarból egységes 
cgészszé változtatni. A kormány a társadalomban ugyan-
azt a működést végzi, melyet az agyvelő az emberi testben 
végez. Előfordul, hogy valamely agyvelő képtelen, meg-
gondolatlan, pazarló, kötelességét nem jól végzi és a testet, 
melyet vezérelnie és kímélnie kellene, tévútra vezeti s szer-
fölött megerőlteti; de bármit tegyen is, azért alapjában véve 
több jót tesz, mint rosszat, mert a testnek erőt ad a létre, 
a menésre és lépteinek kimérésére. Nélküle semmi előre 
megfontolt, jól rendezett és hasznos dolgot nem az vihetne 
véghez. Az agyvelő eszközli az összes áttekintést, az egyes 
tagok rendeltetésének ismeretét, a külvilág fölfogását, a 
pontos és teljes észrevevést, a messzemenő előrelátást, szó-
val: a magasabb értelmet, amely a közös érdeket megta-

1 Taine, Das revolutionäre Frankreich. Autorisirte deutsche Bearbeitung 

v. L. Katscher, Leipzig. 1878. I. S. IX—XIII . 
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lálja és az alkalmas eszközöket fölfedezi. Hasonlókép vagyunk 
a kormánynyal is; ha gyenge, nem engedelmeskedünk neki, 
ha valamely durva kéz megcsorbítja vagy elnyomja hatal-
mát, akkor az ész megszűnik a nyilvános alkalmakat befo-
lyásolni és a társaság több lépcsővel lefelé halad.1 Ha pedig 
a társadalom föloszlik és az egyének elszigetelődnek, akkor 
mindenki visszaesik eredeti gyengeségébe s az egész hatal-
mat azok a rövid életű csoportok ragadják meg, melyek az 
emberiség porát forgószél módjára fölfújják.» 

«Ha már ezt a hatalmat jól alkalmazni még a legille-
tékesebb embereknek is nehéz, vájjon mikép gyakorolnák 
azt a rögtönzött bandák! Hisz itt már az adóztatásról, a 
birtoknak és az élelmi szereknek elosztásáról, a beosztás-
ról, az adóknak kivetéséről és beszedéséről, a magánvagyon-
nak különböző neméről, jogairól és határairól, a közhata-
lomnak hatásköréről és korlátozásáról, a nagy állami és 
társadalmi gépezetnek finom, egymásba kapaszkodó kere-
keiről van szó. Minden banda a saját kerületében széttöri, 
szétrombolja ezeket a kerekeket behunyt szemekkel, a pil-
lanatnyi hatás alatt, mihelyt azokat hatalmába keríti, mit 
sem törődve a következményekkel, még akkor is, ha való-
színű, hogy azok a csapások, melyeket ma másokra mér, 
holnap ő rá fognak visszaesni s őt fogják megsemmisíteni. 
Úgy tesznek, mint a megszabadult négerek, akik minden 
terv nélkül összevissza szaladgálnak és ordítoznak s amellett 
az általuk elfogott hajót kormányozni akarják. Ilyen esetek-
ben a fehérek nem érnek többet, mint a feketék: a lázadás 
lázadás marad. Nemcsak, hogy a bandák, melyek céljokul 
az erőszakoskodást tűzték ki, a legnyomorultabb, legtulzóbb, 
legpusztítóbb s legféktelenebb emberekből állnak, — hanem 
azt is meg kell gondolnunk, hogy ezekben a bandákban 
minden egyén, legyen az bármily baromias is, esztelen vagy 
megromlott, a saját egyéniségének színvonalán még jóval 
alább sülyed, — egész az őrültségig.» 

1 Hasonlóképen nyilatkozik Ihering is: «A kényuralom még az esze-
lősség állapotában is államforma, a társadalmi hatalomnak gépezete marad. 
De a fejetlenség, vagyis az államhatalomnak gyengesége többé nem állam-
forma, hanem egyátalán társadalomellenes állapot, a társadalomnak elpusztí-
tása, fölbomlása . . . Az államlétnek legeh'iselhetetlenebb alakja is még min-
dig jobb, mint annak teljes hiánya. S nem lesz könnyű föladat a népeket 
az állami elvadultságból az állami rendhez visszaterelni, vasmarokra lesz 
szükség, amely képes legyen azokat fegyelemre és engedelmességre szok-
tatni ; az átmenet pedig a kényuralmon át történik, melyet az államhata-
lom a fejetlenség önkényével szembe helyez» (Der Zweck im Recht. 1877. 
1. 311. 312). 



595 

«Hogy az olyan ember, aki ütlegeket kapott és osztoga-
tott, a gyilkoláskedvnek ellenálljon és erejével vad mód-
jára vissza ne éljen, arra nézve szükséges magát a fegyver-
forgatásban gyakorolnia és némileg a veszélyhez szoktatnia, 
szüksége van továbbá hidegvérűségre és becsületérzésre; 
mindenekelőtt pedig a drákói szigorúságú katonai büntető-
törvényt kell szeme előtt tartania, amely a katonának az 
akasztófát helyezi kilátásba, ha fölösleges lövést tesz. De 
a lázadót nem korlátozza semmiféle külső vagy belső meg-
gondolás ; új működésterén egészen újonc; a törvénytől 
nem fél, mert azt egészen mellőzi, a megkezdett mozga-
lom tovább sodorja őt, mint kezdetben menni szándéka 
volt. Haragját a veszély és ellenállás csak fokozza, lázasok-
kal érintkezvén, magát is láz ragadja meg s követi a ban-
ditákat, kiknek társaságába szegődik. Ehhez járul a lárma, 
a vad ordítozás, az iszákosság, a pusztulásnak folytonos 
szemlélete, a szerfölött megfeszített idegrendszernek fizikai 
megrázkódtatása. Csak így magyarázható meg, hogy a 
földművelőnek, a munkásnak, a polgárnak helyét, aki az ősrégi 
polgárosodás folytán békeszerető és szelíd lőn, hirtelen a 
barbár foglalja el, az egykori állat, a vérszomjas, vigyorgó, 
kárörvendő majom, amely gúny mosoly lyal gyilkol s a pusz-
tulás között vígan ugrándozik. Ilyen és nem más forma az 
új kormány, mely most Fanciaország fölött zsarnokosko-
dik; Mailét Dupan, a forradalomnak egyik legalaposabb, 
legszakértőbb és legigazságosabb tanulmányozója ennek az 
uralomnak másfél évi tartama után úgy találja, hogy azt 
nem lehet mással összehasonlítani, mint a negyedik század-
ban történt római megszállással: «A hunnok, herulok, van-
dalok és a gótok sem északról, sem a fekete tenger mellől 
nem jönnek ide — azok már közöttünk vannak.» 

«Ha valamely épületnek a főgerendája már engedett, 
az épület nemsokára minden részében nagyot roppan s a 
többi gerendák is meg fognak lazulni, minthogy a szüksé-
ges támasztékot elvesztették. Ha egyszer a király hatalma 
megtört, akkor összes képviselői semmivé törpülnek . . . 
«A végrehajtó hatalom ma egyenlő a semmivel», mondja 
CAMUZET de BELOMBRE képviselő 1789. évi augusztus 22-én 
kelt levelében. «Franciaország jelenleg oly anarkhikus, a 
minő csak valamely társaság egyátalán lehet, anélkül, hogy 
foloszlanék», irja M O R R I S amerikai követ WASHINGTON- I IOZ 
1789. évi július 31-én. «A nemzetgyűlésben van néhány ki-
tűnő férfi, de a legokosabbak sem akarják tűrni, hogy a 
tapasztalat parancsai az ő képzelődésüket megzavarják, és 
szerencsétlenségre azok, akik nagy képzelődéssel, de ke-
vés ismerettel,- tapintattal és megfontolással bírnak, nagy 

38» 



596 

számmal vannak.»» «En, a republikánus, aki tagja voltam 
annak a gyűlésnek, mely köztársaságinál is köztársasá-
gibb alkotmányt szerkesztett, nem szűnöm meg a fejedelem 
tiszteletére, a nemesség jogainak tiszteletben tartására s a 
cél megválasztásában és kivitelében való mérsékletre figyel-
meztetni . . . Ez a szerencsétlen ország, mely metafizikai 
agyrémekkel foglalkozik, már csak romladék . . . A nemzet-
gyűlés, mely egy időben ur és rabszolga, melynek elméle-
tei túlzottak s gyakorlati tapasztalatai semmik, amely ma-
gának igényel minden foglalkozást, anélkül, hogy egyetlen 
egyre is képes volna — ez a nemzetgyűlés a megvadult és 
durva népet a vallásnak minden fegyelmétől és tiszteletétől 
fölszabadította . . . Az ilyen állapot nem lehet tartós. A 
pompás alkalom elmúlt és a forradalom — legalább ez-
úttal — elhibázott dolog.»» W A S H I N G T O N válaszaiból kitűnik, 
hogy ő is így gondolkozott. Épen így ítélnek Angliában 
P I T T és B Ü R K E is, amaz a szabadságnak leggyakorlatibb is-
merője, emez pedig annak legalaposabb elméleti művelője. 
P I T T 1789. év végén azt mondja : «a franciák a szabadság 
határait áthágták.»» B Ü R K E 1790-ben — egy könyvben, 
mely jövendölés egyúttal és remekmű — ujjal mutat a for-
radalom végére, ami nem lesz más, mint katonai hatalom, 
a legabszolutisztikusabb kényuralom, aminőt csak képzelni 
lehet.»1 

«Az átalános eszmékben, különösen ha ezek egyszerűek 
és a szenvedélyekhez fordulnak, borzasztó hatalom rejlik. 
Az eszmék, melyekről itt szó van, nagyon egyszerűek, mert 
azok az emberi jogot megállapító elvre vihetők vissza, a 
mely ennek a jognak minden régi és ujabb intézményt alá-
rendel. De egyszersmind fölötte alkalmasak a kedélyek föl-
izgatására, mert ama tan az embernek büszkeségét és gőg-
jét csiklandja s az igazság nevében minden függetlenségi 
szükségletet s minden uralomvágyat szentesít. A képvise-
lőknek háromnegyed részök éretlen szellem, előítéletekkel 
telve, kiknek alig van más ismeretük, mint a divatos böl-
cseletnek néhány elve, nincs más vezérfonaluk, mint a tiszta 
logika; ki vannak téve az ügyvédek szónoklatainak, az új-
ságok izgatásainak, önszeretetök sugalmának s a százezrek 
szavazatának, melyek nekik a saját szívökben, a társaskö-
rökben, az utcákon, a szószéken s a nemzetgyűlésben na-
ponkint és egyhangúlag ugyanazt a hízelgést ismétlik: «Ti 
souveránek és mindenhatók vagytok; a hatalom egyedül a 
tietek. A király csak arra való, hogy akaratotokat végre-

1 Taine, Das revolutionäre Frankreich. I. 59—62., 137—140. La Re-

volution. Paris. 1882. Dour-ieme Edition. I. 68. ss. 156, ss. 



hajtsa. Minden polgári és egyházi hatalom, osztály, társa-
dalom vagy intézmény törvénytelen és érvénytelen, mihe-
lyest ti úgy akarjátok; még a vallást is megváltoztathatjátok, 
ha akarjátok. Ti vagytok a hazának atyjai, Franciaországot 
ti mentettétek meg; ti reformáljátok az emberi nemet. Ti-
teket az egész világ bámul. Fejezzétek hát be dicsőségtel-
jes műveteket, haladjatok tovább, naponta tovább.» Az 
ilyen bátorítás és ingerlés ellen csakis higgadt szellem, jó-
zan értelem, rendületlen meggyőződés védhetne meg; kö-
zönséges emberek nem képesek annak ellenállni; az ilyenek-
nem hallják a romoknak ropogását, mert az örömrivalgás, 
melylyel őket elhalmozzák, elfojtja azt. De főkép füleiket dug-
ják be, hogy az elnyomottak panaszait ne hallják; nem akar-
ják azt elismerni, hogy művük rosszat tett s szíves készséggel 
fogadják azt az áíbölcseletet és azokat a hazugságokat, me-
lyek azt igazolni akarják. Midőn a gyűlés végén a bölcseleti 
pártnak elaggott pátriárkája, Raynal, egyik napon közmegle-
petésre az igazságot szószékre hozta, a többség őszinteségén, 
mint valami merényleten, amelyet csakis ostobaság menthet 
ki, megütközött. Hogyan meri egy mindenható törvényhozó 
véleményét megváltoztatni?! Hisz ő épúgy, mint a király, 
nyilvános önbámulatra van kárhoztatva. «Nem volt közöt-
tünk harminc követ», jegyzé meg egy szemtanú, «aki más-
kép gondolkozott volna, mint Raynal, de a nyilvános ülé-
seken a forradalom s a forradalomtól remélt előnyökre való 
kilátás dogma volt, amelyben hinni kellett.» És a mérsé-
keltek, akik lelkiismeretük ellenére s eszük intelmének da-
cára a saját cselekedeteik hálójába kerültek, a radikálisok-
hoz csatlakoztak, hogy a forradalmat befejezzék.» 

«Ha a mérsékeltek jószántukból nem ragaszkodtak vala 
a radikálisokhoz, akkor kényszerítették volna őket, mert a 
nemzetgyűlés, csakhogy a hatalmat magához ragadja, az 
utcai műveleteket kezdetben eltűrte s később maga is 
igénybe vette. Midőn azonban a zendülőket szövetséges 
társul fogadta, azok egyidejűleg mint urai és mesterei a 
nyakára nőttek. Ettől fogva a fővárosban, úgy mint a vidé-
ken, a nyers, jogtalan erő az államban a legfőbb hatalom.» 
«A nép segítségével győztek», mondá egyik kortárs, «azért 
lehetetlen volt az iránt szigorúnak lenni. S igy, midőn a 
lázadás leveréséről volt szó, a kamara bátortalan és erőtlen 
volt. Tisztességből ócsárolt és okosságból kímélt, amiért 
azt a nyomást, melyet mások iránt helyesel, önmagának 
is tűrnie kell. A kamara többsége mindössze háromszor 
vagy négyszer határozta el a hadi tőrvények alkalmazását 
s az erőszaknak erőszak által való visszanyomását, midőn a 
lázongás már nagy mérveket öltött s ezt is csak azért tette, 
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mert azt gondolta, hogy maga is veszélyben forog. Ha 
azonban a népnek despotismusa csupán a királyi kisebbség 
ellen irányult, akkor a többség szívesen beleegyezett abba, 
hogy politikai ellenfelei megfélemlíttessenek, anélkül, hogy 
gondolta volna, miszerint a jogokat illető veszélyekben 
maga szenvedhet; nos, tehát miért ne engedhetné át az 
ember ellenségeit a vadállatoknak martalékul? A baloldal 
ebben a tekintetben tudja, hogy mit cselekszik; fanatismusa 
nem ismer lelkiismeretfurdalást; hisz az ő szemeikben el-
vekről, elvont igazságról van szó, ennek pedig minden 
aron győznie kell.' S azután, miért vonakodnék az ember 
a nép ügyének intézésébe a népet bevonni, miért aggód-
jék azon, hogy a népet a nép ügyében nevelje. Egy kis 
kényszer a jó ügynek csak hasznára válhat. Eszerint nem 
is tűnhetik föl különösnek, hogy a nemzetgyűlést naponta 
ellepik, eleinte Versaillesben, most pedig még nagyobb 
mérvben s sokkal fesztelenebbül Párisban . . . Szóval: a 
jobboldal tagjai a nép kegyétől függenek. A szellem- és 
kedélyerős Malouet, aki közöttük a legliberalisabb és leg-
mérsékeltebb, azt mondja, hogy ritkán ment pisztoly nélkül 
ez ülésekre; «két év óta a királynak elmenekülése után» — 
mondja — «egy percig sem érezhettük magunkat szabadon 
és biztonságban.» Egy másik követ így ir: «Ha vágóhídra 
lépünk, a bemenetnél számos állatot találunk, melyeket rö-
vid ideig még életben hagynak, míg rájok kerül a sor, hogy 
levágják. Hasonló benyomást tett reám, valahányszor a ka-
marába léptem a nemesek, főpapok és parlamenti tagok 
csoportja, kik a jobboldalt képezték; a baloldali hóhérok 
még rövid időre megkegyelmeztek nekik.» A saját padjai-
kon is sértéseknek és erőszakoskodásnak voltak kitéve, 
«belső és külső veszélyek, a karzatokon és a kapu előtt 
ácsorgó lármázó tömeg ellenségeskedései között állottak, 
hahota között, melylyel kastélyaiknak leégését fogadták s 
ordítozás között, melylyel beszédeiket egy negyed óra alatt 
legalább is harmincszor félbeszakíták; a hírlapirodalom és 
az utca tízezer pokolebének följelentéseit, támadásait, uga-
tását, üldözését és harapását tűrték. Ez az «aristokraták-
nak» sorsa. Ellenállásuk elhallgattatására semmi eszköz sem 
volt elég rossz, s az ülés végén a karzat azt az ígéretet 
teszi nekik, hogy a departementoknak ajánlani fogja őket, 
vagyis igyekezni fognak, ha a vidékre jönnek, a parasztláza-
dást ellenök bujtani.» 

«Ha valamely parlamentben ilyen eljárást harmadfél 
éven át folyton alkalmazhatnak, akkor az célját biztosan 
eléri. Sokan gyöngék és ellenállni nem képesek. A félelemnek 
még az acélozott jellemek fölött is hatalma van; sok em-
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ber, aki még a tűzön is fölemelt fővel menne keresztül, 
visszaijed attól a gondolattól, hogy a tömeg a pocsolyába 
dobhatja. A nyers hatalom a gyöngéd idegekre fizikai be-
folyással van. «Csak az léphetett föl, mint ellenzéki» — 
mondja M A L O U E T — aki sem a fenyegetéseket, sem a sér-
téseket, sem a tettlegességeket nem vette zokon.» Az 
1791. évi július 12-én történt névszerint való szavazás mutatja, 
hogy 132 követ megbízását többé nem teljesíti, s 11 nappal 
előbb másik 270 nyilatkoztatta ki, hogy az üléseken meg-
jelenik ugyan, de a tanácskozásokban többé részt nem vesz. 
így tehát az egész ellenzék, több mint 400 tag, vagyis a 
parlamentnek több mint harmadrésze menekülni kényszerül 
vagy elhallgattatik, mielőtt még az alkotmányt befejezték 
volna. A forradalmi pártnak rendszeres elnyomás által sike-
rült minden ellenállástól megmenekedni; a durvaság, mely-
lyel az utcákon uralomra vergődött, a parlamentben is ke-
zébe adta a hatalmat . . . Látni való, hogy az alkotmányozó 
gyűlés úgy a pusztításban, mint az építésben két rossz ta-
nácsadónak — a félelemnek és az elméletnek — sugaímait 
követi; a régi gépezetet vakon szétrombolta, az új pedig, 
melyet annak romjai fölött vaktában fölépít, magától rogy 
össze. — Valóban, nem volt még francia parlament, kivéve 
a két következőt, melyben oly kevés politikai szellem ural-
kodott volna, mint itt.» 

«Mai napság», irja M A L L E T - D U P A N , «a közvélemény 
rendelkezéseit karddal kezében osztogatja.» «Higyj vagy 
meghalsz!» hangzik az átok, melyet a lázongók a szent 
szabadság nevében kimondanak. «A mérséklet bűnné lett.» 
MIRABEAU október 7-én így ir La M A R C K grófnak: «ha a 
királylyal és a királynővel szólhat, beszélje rá őket, hogy 
Párist hagyják cl, különben mind ők, mind Franciaország 
elvesztek; épen azon töröm a fejemet, hogy mikép lehetne 
menekülésöket eszközölni.» MIRABEAU továbbá úgy véle-
kedik, hogy a jelen helyzetben mindennek előnyt kell adni, 
«még a polgárháborúnak is, mert a háború legalább erősíti 
a lelkeket», míg a demagogok hatalma alatt a posványba 
sülyedünk. Páris, magára hagyatva, három hónap alatt ok-
vetetlenül kórházzá vagy talán rémkamarává lesz.» Nagyon 
szükséges, «hogy a király népével azonnal egyesüljön a 
csőcselék és annak vezérei ellen», hogy Rouenbe menjen, 
a tartományokra hivatkozzék, a közvéleménynek központ-
jává legyen s szükség esetén fegyveres ellenálláshoz nyúljon. 
M A L O U E T a saját részéről azt mondja: «hogy a higgadtabb 
rész a forradalmat október 5-ike óta (a versaillesi expeditió 
óta) megutálta; de az már megtörtént és ellenállhat 
lanul dühöng.» 



600 

«Amint látjuk, a forradalomnak három legkitűnőbb 
szelleme — M A L L E T - D U P A N , M IRABEAU és M A L O U E T — az 
események és következményeik fölött hozott ítéletükben 
megegyeznek; s épen ez a három egyén az, aki két-három 
éven át hétről-hétre előre megmondá a valót s ezáltal láng-
eszöket s józan értelmöket árulták el. Kiálló sziklát gördí-
tenek alá anélkül, hogy valakinek ereje volna azt föltartóz-
tatni; sem a király, kinek jelleme gyönge és határozatlan, 
sem az elvakított parlament nincs erőszakolva s minden 
nagyobb végzésével — melyet az általa hirdetett elméletek 
és az őt támogató párt által előre tolatván, kibocsát — az 
általános bukást sietteti.»1 

« D U M O N T ezt jegyzi meg: «a kamara — különösen a 
baloldal — oly nagyszerű véleménynyel volt maga felől, 
hogy nagyon szívesen magára vállalta volna azt is, hogy 
minden nemzet számára törvénykönyvet szerkeszszen. Azelőtt 
sohasem történt, hogy oly sok ember törvényhozónak kép-
zelje magát, s azt higyje, hogy föladata a múltnak összes 
hibáit jóvá tenni, az emberi szellemnek tévedéseit megszűn-
tetni, a jövő századoknak boldogságát biztosítani. Semmiben 
sem kételkedtek s egymással ellenkező határozataik a csalat-
kozhatatlanság bélyegét viselték magukon.» 

«Ezek a kamarai tagok oly elméletet alkottak maguk-
nak, mely semmi szaktudományra nem szorult . . . A kor-
szellem értelmében deductiv módon jártak el, mint ROUSSEAU, 
a jogról, az államról és a társadalmi szerződésről való elvont 
nézet alapján. Ahol ily alapelvek a mérvadók a törvény-
hozás terén, ott a tanácskozás minősége iránt kétség nem 
lehet. A bizonyító tények, a világos érvek mind hiányzanak. 
Alig tartaná az ember lehetségesnek, hogy azok az em-
berek, akik itt lenn ülnek s ilyesmiket összebeszélnek, a 
tényleges viszonyok rendezésére gondolnak. Beszéd beszédet 
követ, az üres abstractiók fonalát végtelenre nyújtják, azt 
hiszi az ember, hogy iskolai előadáson van jelen, mely alatt 
a tanítványok szónoklati gyakorlattal foglalkoznak, vagy 
őszbevegyült tudósoknak mulatságán vesz részt. Midőn a 
vetokérdést tárgyalják, minden szónok füzettel kezében je-
lenik meg, hogy egy fejezetet fölolvasson, mely az előtte 
szólóéval semmi összefüggésben sincs. Az ember heteken át 
tömérdek iratot hallgat végig. Az emberi jogok fölött tar-
tott vita alkalmával 5 4 szónok iratkozott föl s D U M O N T be-
széli, hogy «ez a roppant sokáig tartott vitatkozás halálosan 
unalmas volt és üres szóhalmazból, metafizikai dagályból, 
bódító badarságokból állott; a kamara Sorbonne-á vált.» S 

1 Taine, Das revolutionäre Frankreich.!. 123. 124. 135—140. 1 4 6 — 1 5 7 . 
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mindez akkor történt, midőn a kastélyok lángba borultak, 
a városházakat kirabolták, a tőrvényszékek nem mertek 
igazságot szolgáltatni, a gabona a forgalomból kijött s az 
egész társadalom oszlófélben volt. Épen így cselekedtek 
a keletrómai birodalomnak theologusai, de csakis ezek; ők 
is egymás között vitatkoztak, míg II. Mohammed a tábor 
hegyének magaslatáról Konstantinápoly kapuit ágyúkkal 
lövöldöztette. Az 1789-iki francia képviselők kétségen kívül 
más emberek — fiatal szívűek, őszinték, lelkesültek, talán 
nemes érzésűek is, azonkívül pedig szorgalmasak és tehet-
ségesek — de mit használ a buzgalom, a munka, a fcnyes 
tehetség, ha nem valamely helyes eszme szolgálatában állt 
Ha pedig ezek a szép tulajdonságok hamis eszmét szolgálnak, 
annál nagyobb kárt okoznak, minél nagyobb fokban léteznek, 

«A régi társadalomnak két nagy gyengéje volt, melyek 
gyógyításra szorultak s azért kétféle reformot igényelt k. Élő-
ször is a kiváltságosak nem teljesíték többé azokat a köte-
lességeket, melyekért kiváltságaikkal jutalmazva lettek; azért 
kiváltságaik már csak teher voltak, mely a nemzetnek egy 
részét egy harmadiknak előnyére nyomta; ettől a tehertől 
meg kelle szabadulni, ezt a kiváltságot meg kellett szűntetni. 
Másodszor az államkormányzat a közvagyont sajátjának te-
kinté s azt szeszélye és belátása szerint pazarolta el; ezt 
az üzelmet pedig rendszeres ellenőrzéssel kellett megaka-
dályozni. Az 1789. évnek föladata volt, hogy az adót ille-
tőleg minden polgárt egyenlővé tegyen s az adófizetőknek 
pénztárcáját képviselőiknek védelmébe helyezze. A király 
és a kiváltságos osztály minden ellenkezés nélkül kijelenték, 
hogy e föladat megoldásában közre fognak működni, a ne-
mességnek és a papságnak emlékiratai ebben a tekintetben 
megegyeznek s 1789. június 23-án a fejedelem a kérdéses 
két pontot jóváhagyta.» 

«Elmondhatjuk ugyan, hogy ez a két reform semmi 
akadályra sem talált «hogy azt elfogadtassák», jegyzé meg 
jogosan Young Arthur, «csakis szavazásra lett volna szük-
ség.» S ezek a reformok teljesen elegendők lettek volna, 
mert általok az akkori szükségnek eleget tehettek volna...» 

«Ezzel meg kellett volna elégedni, mert az emberi 
társadalom az élő testhez hasonlóan rángatódzásba esik, ha 
rajta nagyon fájdalmas vagy messzeható műtétet végeznek. 
De az 1789-iki emberek elvetik a mérsékelt reformokat, a 
lassú változtatásokat. Azt hiszik, hogy jogukban és köteles-
ségükben áll, a társadalom átalakításában A-tól Z-ig min-
dent megváltoztatni, így parancsolja ezt a tiszta ész, mely 

1 I. h. I. 140—142. — La Révolution. I. 160—162. 
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az emberi jogokat és a társadalmi szerződés rendelkezéseit 
kigondolta.» 

«Két előkelő rend, a papság és a nemesség — az ösz-
szes nemessé lett, meggazdagodott polgárok, kik nemesi 
birtokot szereztek — szabadalmazott aristokratiát képeztek, 
mely miután arra buzgalommal és rendületlenül törekedett, 
a kormány részéről mindenféle kedvezményben részesült s 
előjogai következtében birtokain ugyanazokat a szolgálmá-
nyokat kapta, melyeket az egykori hűbér lovagok kaptak, 
anélkül, hogy ezért valami szolgálatot tett volna. A visszaélés 
mindenesetre nagy volt s annak meg kelle szűnnie; de azért 
abból, hogy a kiváltságos osztálynak úgy alattvalóihoz, mint 
a kormányhoz való viszonyában visszaélés vala, még nem 
következett, hogy birtokaira nézve minden biztonságtól és 
a tulajdonjogtól is meg kellett fosztani s tőle a kormányzásban 
való minden befolyást és részvételt meg kelle tagadni. Nem 
lehet kétségbe vonni, hogy a szabadalmozott aristokratia 
sok bajt okozhat, ha hanyag és másoknak, akik épen oly 
tehetségesek, szűkölködők és amellett érdemesek, — kárára 
minden tiszteleti állást, méltóságot, előnyöket és nyugdíja-
kat magához ragad, anélkül, hogy azokért megfelelő szol-
gálatokat teljesítene. De az is igaz, hogy az előjogokkal 
biró aristokratia, ha nem hanyag, hanem tehetségeihez mér-
ten alkalmazást nyer, különösen ha választható felsőházat 
vagy örökölt pair-kamarát képez, áldásos lehet.» 

«Az aristokratiát hosszú időre nem lehet elnyomni, mert 
habár de jure mellőztetik is, azért de facío újra jelentkezik. 
A törvényhozó előtt mindig e két eset áll: azt vagy egé-
szen eltörülni s a közhivatalokból kizárni, vagy termékenynyé 
tenni, amennyiben a közszolgálatokra alkalmazza. Minden 
régebben fönnálló társadalomban vannak olyan családok, 
melyeknek régi birtokuk és tekintélyük van. Sőt még akkor 
is, ha ez a csoport, mint Franciaországban 1789 előtt szo-
rosan elzárkozottnak látszik, minden félszázadban új csalá-
dokkal erősbül; parlamenti tagok, intendánsok, pénzem-
berek, akik vagy gazdagságuk, vagy magas hivataluk és 
méltóságuk által az emberi társadalomnak tetőpontjára emel-
kedtek, lesznek tagjaivá. Ilyen légkörben terem az állam-
férfiú, a népnek jó tanácsadója, az illetékes, független poli-
tikus. Az ezen osztályhoz tartozó emberek birtokuk és 
társadalmi állásuk folytán abban a helyzetben vannak, hogy 
a közönséges szükségletekre és kísértésekre nem is figyel-
nek. Ingyen szolgálhatnak, mert nincs szükségük a jutalomra, 
nincsenek arra szorulva, hogy családjuk mindennapi kenye-
réről gondoskodjanak. Politikai megbízás életük folyamát 
nem gátolja; nem kénytelenek vele, hogy mint a mérnökök, 
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a kereskedők vagy az orvosok előmenetelükről, üzletükről vagy 
betegjeikről lemondjanak. A maguk és övéik megkárosítása 
nélkül elbocsáttatásukat kérhetik, meggyőződésükhöz hívek 
maradhatnak, a merész és esztelen nézeteknek ellenszegül-
hetnek s a közönségnek — aljas hízelgők helyett — loyalis 
szolgái lehetnek. Míg a közép és az alsó osztályoknak 
fő ösztönzőjük az érdek, addig a felsőbb köröket kiválóan 
a büszkeség vezeti; már pedig az embernek összes mély 
érzelmei között a büszkeség a legalkalmasabb arra, hogy 
jogossággá, hazaszeretetté és lelkiismeretességgé változzék, 
mert aki büszke, annak önbecsülésre van szüksége, ezt pe-
dig csak úgy szerezheti meg, ha érdemes reá. Azért is 
igyekezik azt megérdemelni. E tekintetben hasonlítsuk össze 
az angol gentrit és nobilityt az északamerikai Egyesült-
Államoknak politiciansaival. De másrészt a magasabb kö-
rökhöz tartozó egyén hasonló körülmények kőzött a köz-
ügyekről gyorsabban értesülhet, mint a szegény pór; azt a 
tudományt, melyre az államférfiúnak szüksége van, nem 
lehet könyvtárakban magán úton elsajátítani; nem szüksé-
ges tudósnak lennie, csak ismerje jól az embereket, hason-
lóan az emberi egyesületeket s bővebb értelemben az em-
beri intézményeket, államokat, kormányokat, pártokat, a 
közigazgatást és pedig úgy hazájában, mint a külföldön. 
Csak egy eszköz van, mely által ezeket az ismereteket 
megszerezhetni: hogy mindent magunk, nyitott szemekkel 
lássunk s egyidejűleg behatóan és minden részleteiben meg-
vizsgáljunk. Ez pedig csak úgy történhetik, ha az állam-
kormányzat főnökeivel, az előkelő s szakértő emberekkel 
érintkezünk, akikben egy egész csoportnak a nézetei és 
tapasztalatai visszatükröződnek. Már pedig ha az ember 
fiatal, akkor ezekhez az emberekhez — otthon vagy a kül-
földön — csak úgy közeledhetik, ha a magasabb társada-
lomnak tagja, ha finom műveltsége, birtoka, jó modora, 
szép hangzású neve és előkelő családja van. Az embernek 
húsz éven át mindezekre szüksége van, ha nyitott ajtókra 
találni, a szalonokban forgolódni, három vagy négy élő 
nyelvet beszélni és irni, a külföldön drága és tanulságos 
utazásokat tenni s államférfiúi képzettségét az államszolgá-
latnak különféle ágaiban gyakorlati úton — ingyen vagy 
majdnem ingyen - - befejezni akarja. Az olyan ember, aki 
ilyen iskolát végzett, megérdemli — habár különben bár-
milyen közönséges ember legyen is — hogy tőle tanácsot 
kérjenek. Ha pedig jelentékeny ember, akkor ha a kellő 
helyre állítják, harminc éves kora előtt már tökéletes állam-
férfiú és miniszterelnök lehet, vagyis egyedüli hajókalauz, 
aki képes a homokzátcnyok között a hajókázható vizet 



604 

megtalálni, vagy épen a legjobb időben képes megtenni azt 
az evező csapást, mely az államhajót megmenti. Gondoljunk 
Fittre, Canningre vagy Sir Róbert Peelre.» 

«Ilyenek azok a szolgálatok, melyekre az aristokratia 
hivatva van; de egyúttal a versenylovak tenyésztésére a leg-
jobb ménteleppel bír s időnkint a legjobb és legkitűnőbb 
futó lovat tenyészti, amely az európai versenytereken minden 
társa fölött a pályadíjat megnyeri.» 

«Hogy azonban a versenyzők a világversenyre kellően 
előkészülhessenek, meg kell előttük a pályatért nyitni, a 
helyett hogy őket arra kényszerítenők, hogy mellék utakon 
jussanak oda. Nem szabad megengednünk azt, ami tényleg 
szokásban van, hogy rang, birtok, finom modor és jel-
lem a nép szemében hátrányt képezzenek. Nem szabad 
követelni, hogy mindaz, aki a népnek szavazatát meg-
nyerni akarja, a legpiszkosabb fajtájú választási ügynökökkel 
érintkezni kényteleníttessék. A szemtelen piaci lárma, a 
demagóg szavalat és az aljas hízelgés nem lehetnek a si-
kernek föltételei. Ahol pedig mégis így áll a dolog, ott az 
aristokratia — mint jelenleg Eszakamerikában (és Francia-
országban!) és egykor Athenben a magánéletbe vonul vissza, 
s életmódja nem sokára hivalkodóvá lesz, mert aki művelt 
s születésénél fogva nagy vagyonnak a birtokosa, az ritkán 
adja magát arra, hogy gyáros, orvos vagy ügyvéd legyen. 
Hanem ha nincs foglalkozása, sétálni megy, vendégeket 
fogad, fecseg, műtárgyakat gyűjt s derűre-borúra mulat vagy 
unatkozik. így az államnak egyik legfőbb ereje reá nézve 
elvesz s a legnagyobb erkölcsi és anyagi tőkék gyümölcs-
telenek maradnak. A társadalom fájának magasabb ágai 
— nemcsak az idős, hanem a fiatal ágak is — még a tiszta 
demokratiában is terméketlenségre vannak kárhoztatva; 
mihelyt valamely erőteljes ág a többi fölött kinyúlik s a 
csúcsot eléri, megszűnik termékeny lenni. A nemzet előkelő 
körei előtt elzárják a kellő működéskört s ezáltal azokat 
örökös, gyógyíthatatlan semmittevésre kárhoztatják. Az ala-
csonyabb körök minden más körben oly jó szolgálatot te-
hetnek, mint a felsőbb körök, azonban ezek amaz egy 
irányban érdemesebbek, mert a természettől vannak arra 
utalva, megfontoltak és szakértők. Az állam, mely ezeket az 
embereket rendes működés körüktől elvonja, kertészhez 
hasonlít, aki a sima felület iránt való elő. zeretetből a legszebb 
csemetéket veszni engedné. Minden alkotmány, mely a tár-
sadalomnak állandó erőit hasznosakká tenni s amellett a 
polgári egyenlőséget föntartani akarja, az aristokratiát állandó, 
ingyenes megbízások, örökölhető pairkamara alkotása által 
az államügyekre neveli; minden ilyen alkotmány megteszi 
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a tőle kitelhetőt arra nézve, hogy a felsőbb köröknek po-
litikai dicsvágyát, műveltségét és tehetségeit előmozdítsa, 
hogy végre a kormányzást vagy a kormány fölött való 
felügyeletet ezekre bízza, föltéve, hogy ezt a bizalmat meg-
érdemlik.» 

«És milyen volt a francia aristokratia 1789-ben? Az 
erre a bizalomra nem volt méltó. A tizennyolcadik század 
bölcselete közte és általa — vagyis parlamenti tagjai, főurai, 
püspökei s pénzügyőrei által — terjedt el; az aristokraták 
különben sohasem voltak olyan szabadelvűek, humanusok 
és reformbarátok — sokan közülök még a vérpadon is 
azok maradtak. Az önkényuralomnak és a pazarlásnak ter-
mészetes és hagyományos ellenségei és bírálói különösen a 
felsőbb bíróságnak tagjai voltak. A vidéki nemességet ille-
tőleg annak egyik tagja (de Ferriéres) azt mondja róla: 
«hogy az udvart és a minisztereket annyira megunta, hogy 
a legtöbb közüle demokrata volt.» A fensőbb néposztály — 
a papság, a nemesség és a harmadik rend — a tarto-
mányi gyűléseken jóakaratát, szorgalmát, képességót, sőt 
nemes gondolkozás módját már évek óta kimutatta, s abból, 
amint az államköltségve'-ést megvizsgálta, megvitatta és 
beosztotta, következtetni dietett, hogy kezeiben még az 
államköltségvetés is jó helyen volna. Az egész Franciaor-
szág adózóit is ugyanazzal a buzgalommal vette volna vé-
delembe, mint a vidékén levőket s a párisi közönség pénzes 
zsákját ép úgy őrizte volna, mint bourgesiét és montau-
banbeliét.» 

«A jó felsőházhoz szükséges elemek bizonyára meg-
voltak, csak össze kellett azokat gyűjteni. A tagok, ha a 
gyakorlati viszonyokkal megismerkednének, a merész elmé-
letről az észszerű gyakorlatra minden különös nehézség 
nélkül mennének át. Az aristokratia, mely termeiben a re-
formokért lelkesült, ezeket a reformokat a parlamentben 
valószínűleg mérsékelten és eredménynyel keresztül is vinné. 

«De az alkotmányozó gyűlés, szerencsétlenségre, elha-
tározta, hogy nem az akkori franciák, hanem elvont lények 
számára alkot törvényeket. Ahelyett, hogy elismerné, hogy 
a társadalomban különböző osztályok léteznek, abban csak 
egyenrangúakat ismer el. Ahelyett, hogy a nemzet előnyét 
venné zsinórmértékül, egyedül a képzelt emberi jogokat 
tartja szemei előtt. Mivel mindenkit egyenlőnek tart, azért 
mindenkinek egyenlő jogot is akar a kormányzásban bizto-
sítani. Rendekről, politikai előjogokról nem akar tudni, nem 
akarja, hogy az aristokratia a közügyeket befolyásolja, ha-
bár ez még oly tehetséges vagy szabadelvű volna is . . Az 
egyenlőségre való törekvés szerfölött nagy. A nemzetnek 
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színe-java tehetetlenségre, elbutulásra és corruptióra van 
ítélve, az államnak legdrágább politikai csemete-iskolája 
meg van semmisítve. 

«A nemzetgyűlés a nemesekkel úgy bánt, mint XIV. 
Lajos a protestánsokkal. A XVII. század végén 100,000 fran-
ciát űztek ki s a XVIII. század végével 120,000-et szám-
űzetésre kényszerítettek, — a türelmetlen demokratia épen 
ügy cselekszik vala, mint az intoleráns monarkhia, akkor az 
egyöntetűség kedvéért a hugonottákat tették el láb alól, most 
ugyanazt teszik az aristokratiával az egyenlőség nevében. Az 
abszolút elv másodszor vág be mélyen a társadalomnak tes-
tébe. A várt eredmény tökéletes; az egyik követ már közve-
tetlen a törvényhozó gyűlésnek összeillése után őrömkiáltással 
üdvözölheté azt a hírt, hogy a kivándorlás rohamosan nö-
vekszik: «annál jobb — mondá — legalább tisztul Francia-
ország.» S tényleg csakugyan tisztul — elveszti legjobb 
vérének felét. 

«Midőn a nemességet eltávolíták az útból, már csak az 
egyházi és világi nagybirtokos testületek maradtak ; a leg-
idősb és leggazdagabb közöttük a világi és a zárdai papság 
testülete. Azok közt is nagy a visszaélés, mert ez az ókor-
ban különös célokra alkotott intézmény az új kornak válto-
zott viszonyaihoz nem tudott alkalmazkodni. A püspökségek 
száma szerfölött nagy s még most is úgy van beosztva, 
mint a negyedik században, midőn a keresztény népesség-
viszonyok máskép állottak. A jövedelmek rosszul, igazság-
talanul és egyenlőtlenül vannak fölosztva; a püspökök és az 
apátok, akik mint szeretetreméltó munkakerülők élnek, néha 
100,000 livre évi jövedelmet húznak, míg a túlterhelt plé-
bánosoknak 700 frankkal kell megelégedniük. Egyik zárdá-
ban 80 szerzetes helyett csak 19 van, a másikban 50 helyett 
csak 4, sokban pedig 3 vagy 2. — Szóval: a reform nagyon 
szükséges.» 

«De abból, hogy az egyházi intézmények terén a re-
form szükséges, sem az nem következik, hogy azokat el 
kell törülni, sem az, hogy a birtokos testületek valamely 
nemzet kebelében csak bajnak léteznek. Ellenkezőleg, mint-
hogy azoknak rendeltetésük a közügyet szolgálni s mint-
hogy azok, habár az állam többé-kevésbé ügyel is rájok, 
képesek önmagukat kormányozni — értékes eszközök, nem 
pedig beteges kinövések. Első sorban elvégzik a kormány-
zásnak legtöbb ügyét, — a tudományt, a tudományos kuta-
tást, a fensőbb és elemi oktatást, — a szegény- és beteg-
ápolást előmozdítják, anélkül, hogy államköltségvetésre ezáltal 
teher háromolnék, s ekép a közhivataloknak ezeket az ágait 
annyira nem korlátozzák, hogy az állam pénzügye semmi 
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kárt nem szenved. A magán adakozás századokon át sokat 
tett az egyház pénzszekrényeinek megtöltésére, az egyház 
azután a segélyforrásokat a jelzett célokra jól föl tudta hasz-
nálni. E tekintetben gondoljunk csak a német és az angol 
egyetemeknek gazdagságára, tartamára és hasznosságára. — 
Másod sorban a testületek az állam mindenhatóságát korlá-
tozzák, amennyiben sem az abszolút monarkhiának, sem a 
tiszta demokratiának nem barátjai. Kebelükben az ember 
függetlenül fejlődhetik, anélkül, hogy udvaronccá vagy de-
magóggá válnék; gazdagságra, tiszteletre és tekintélyre 
tehet szert, anélkül, hogy a nép vagy fejedelem szeszélye s 
kegyei iránt hálára volna kötelezve; a testületi szellem által 
összetartott környezet segélyével magát mind az uralkodó 
hatalommal, mind az uralkodó véleményekkel szemben 
megvédheti. — Hasonló viszonyok közt élnek jelenleg az 
oxfordi vagy a göttingai egyetemnek, vagy Amerikában a 
Harvard-collegiumnak tanárai. S épen így voltak Francia-
országban a mult század folyamán sokan a püspökök, a par-
lamenti tagok, sőt az egyszerű ügyvédek közül is. Nincs 
veszedelmesebb, mint az általános bureaukratia, mert az gé-
pies, egyenlő alárendeltség H szül; egyátalán nem szükséges, 
hogy az összes közhivatalnc' ok kormányhivatalnokok legye-
nek ; oly országban, melyben az aristokratia tönkre ment, a 
testületek képezik az egyedüli menedékhelyet. Harmad sor-
ban, keretükön belül s a köznapi nagy világban sok kisebb, 
sajátszerű, különös világ keletkezik, melyben számos kedély 
megtalálja azt az életmódot, mely egyedül számára való. — 
Ha vallásosak és szorgalmasak, akkor lelkiismeretük, kép-
zelőtehetségük, munkakedvük s jó erkölcseik szükségletei 
számára kedvező kibúvó kínálkozik, s azonkívül ezeket a 
szükségleteket olyan csatornába csapolhatják le, melynek 
építése művészi és jótéteményei számosak. Ily módon —• 
lehetőleg kevés költséggel s lehetőleg jó eredménynyel — 
önkénytesen százezer férfi és nő látja el minden díj nélkül 
a társadalomnak épen nem vonzó, sőt sokszor visszataszító 
ügyeit s azért az ilyenek az emberekre nézve ugyanazok, 
amik a hangyák között a semleges neműek. 

«Az intézmény tehát alapjában jó volt, s ha már a bon-
coló kést rá alkalmazták, legalább a holt és a rothadt ré-
szeket kellett volna levágni, az egészségeseket és az eleve-
neket pedig kímélni. Ha a szerzetesrendeket tekintjük, azt 
találjuk, hogy azoknak több, mint fele, tiszteletet érdemelt. 
Nem azokról a szerzetesekről szólunk most, akiknek egy 
harmadrészük hivatásához hű maradt; nem beszélünk a ben-
césekről, kik a «Gallia christianat» folytatják s hatvan éves 
korukban a tél közepén fűtetlen szobában dolgoznak; sem 



608 

a trappistákról, akik sajátkezűleg űzik a földmívelést; sem 
arról a számtalan zárdáról, melyek nevelő ós jótékony inté-
zetek, vendégfogadók s melyeknek föntartásáért a szomszéd 
falvak a nemzetgyűlésnek könyörögnek. Hanem az apácákra 
tekintünk, kiknek számuk 37,000. Az ő 1500 zárdájukban — 
kivéve a 29 alapítványi káptalant, melyek a nemes és el-
szegényedett leányoknak félig világi irányú gyűlhelyei —• 
mindenesetre hitbuzgóság, erkölcsösség s a hasznosságra 
való törekvés uralkodik. Az egyházközség választmányának 
egyik tagja a szószéken beismeri, hogy az apácák számos 
levélben és kérvényben fejezték ki óhajukat, hogy szeretné-
nek zárdáikban megmaradni. Az erre vonatkozó nyilatkoza-
tok ép oly meghatóak, mint lelkesek. Egyik ilyen vallási 
társulat így ír: «Mi szívesebben föláldoznók életünket, mint 
állásunkat . . . . És nemcsak néhány nővér, hanem átalán 
mindnyájan így gondolkozunk. A nemzetgyűlés, mely a sza-
badság jogait megvédte, egyedül ezektől a nemes lelkektől 
tagadná meg a szabadságot, akik egyebet nem óhajtanak, 
mint, hogy hasznosak lehessenek, s kik a világról csak azért 
mondanak le, hogy a társadalomnak annál nagyobb szolgá-
latot tehessenek?» Egy másik nővértestület pedig így nyi-
latkozik: «Ama körülménynél fogva, hogy mi a világgal 
keveset érintkezünk, boldogságunkat nem ismerik; de az 
nagy és valódi boldogság. Kitüntetéseket és előjogokat nem 
ismerünk; örömünk és fájdalmunk közös. Minthogy mind-
nyájan egyenlő gondolkozásmóddal és egyenlő érzéssel bí-
runk; a nemzet, az ég és a föld színe előtt óvást teszünk 
az ellen, hogy bármely hatalomnak jogában álljon bennünket 
hivatásszeretetünktől megfosztani; esküszünk, hogy ez lehe-
tetlenség és újra, még nagyobb buzgalommal megújítjuk 
fogadalmunkat.»1 

Számos nőzárda tagjai, hogy életüket tengethessék, sa-
ját kézimunkájukra s ama csekélységre vannak utalva, melyet 
az újoncok mint hozományt magukkal visznek; ezek annyira 
mértékletesek és takarékosak, hogy egy apácának évi ellá-
tása 250 franknál nem kerül többe. A Saint-Amourban lakó 
33 annunziata nővér évi 4400 frankból él, anélkül, hogy csa-
ládjuknak vagy a közönségnek terhükre lennének. «Ha mi a 
világban élnénk, kiadásunk legalább is háromszor akkora 

1 A Doubs-departementban levő 377 apáca közül 358 inkább akar a 

zárdában maradni, különösen Pontarlierben az összes bernardinus testvérek, 

annunziatálc, Orsolya-szűzek, Besangonban az összes karmeliták, salezianák, 

annunziaták, clarissák, a Szentlélek-nővérek s az összes bencések egyetlen 

egynek kivételével. (V. ö. Sauzay, Hist. de la perséc. révolut. dans le départ 

du Doubs. I. 247.) 



lenne.» És mindemellett még jótékonycélra is fordíthatnak 
valamit. 

«Száz meg száz apáca-zárda foglalkozik neveléssel; 
számosan ingyen teljesitik az elemi oktatást, oly korban, 
midőn másnemű leányiskolák nincsenek; ha ezeket a zár-
dákat eltörlik, akkor a női nemet, tehát a lakosságnak fe-
lét, a tanításnak és művelődésnek minden forrásától meg-
fosztják. 429 zárdából 14,000 irgalmas nővér a kórházakban 
betegápolással foglalkozik, a gyöngéket kiszolgálják, a le-
lencgyermekeket nevelik, az árvákat és a gyermekágyasokat, 
nemkülönben a «bűnbánó bukott nőket» befogadják. A bol-
dogasszony látogatásáról címzett apácáknak házuk «a termé-
szettől rút leányoknak» menhelye, aminők akkor sokkal 
többen voltak, mint mai napság, minthogy a halálese-
teknek egy nyolcadát a himlő okozta. Továbbá ezek az 
apácák az özvegyeket, a vagyontalan és védtelen leányokat, 
valamint a «világ izgalmai következtében kifáradt asszonyo-
kat», vagy azokat, akik magukat gyöngéknek érzik az élet 
harcát megvívni, vagy akik ebből a harcból megsebesülve s 
rokkantan visszavonulnak, fölfogadják; az épen nem szigorú 
szerzetszabályok nem multák fölül a leggyöngébb és leg-
gyöngédebb egészségnek erőit sem. És így a találékony 
jótékonyság a társadalom minden sebére talál gyógyító írt 
s azt egészen kíméletesen alkalmazza is. Az apáca-rendek 
épen nem fogynak ; sőt ellenkezőleg, majdnem mindnyájan 
virágzanak. Míg a férfizárdákban átlag 9 lakó van, a nő-
zárdákban egyenkint 24 apáca lakik. A Saint-Flourban levő 
nőzárda 50 benlakó leányt nevel; a Beaulieu-ben levőnek 
100 külső növendéke van; egyik zárda a felső Burgundban 
800 elhagyott gyermeknek viseli gondját.» 

«Ha a törvényhozó a közönségnek és az igazságnak ér-
dekeit tartotta volna szemei előtt, akkor látva az ily fény-
oldalakat és nemes tulajdonságokat, óvatosabban kell vala el-
járnia. Anélkül is beláthatta, hogy az eltörlés hiában való 
munka. Durva kezével hiában törlé el az apácarendeket ; 
azok minden katholikus nemzetnek a véréből valók s ha 
megöletnek, maguktól ébrednek új életre. Ma Francia-
országban 86,000 apáca van, ellentétben azzal a 37,000-el, 
amennyi 1789-ben volt, vagyis ma a francia nőknek 0 -045% 
apáca, ellentétben az akkori 0'028°/0-kal.» 

«De a nemzetgyűlés minden észérv ellenében siket 
marad. Az «éretlen» politikusok az elv alkalmazását tekin-
tik. A társadalmi szerződés értelmében azt az alapelvet ál-
lítják föl, hogy az államban nem szabad testületeknek lé-
tezniök. Az államnak föladata a közhatalmat gyakorolni s 
mellette csakis egy tömeg eikülönzött egyén lehet, de sem 
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külön társulat, sem egyesület, sem melléktestület, még akkor 
sem, ha ezeknek olyan kötelességeik vannak, melyeket az 
állam magára nem vállal. «Mihelyt az ember valamely 
egyesületbe lép», mondja egy kamarai szónok, «ahhoz úgy 
kell ragaszkodnia, mint családjához.» Ez pedig nem lehet, 
mert egyedül az állam birhat azzal az előjoggal, hogy min-
den kedvezménynek és engedelmességnek tárgya legyen. 
Ehhez járul még az is, hogy ha valaki valamely társulatnak 
tagja, akkor annak a védelmére igényt tarthat, de ez sem 
szabad, mert a polgári egyenlőséggel minden elkülönzés és 
kitüntetés ellenkezik. Azért, ha az embereket egyenlőkké s 
polgárokká akarjuk tenni, akkor azokat minden egyesületi 
központtól, mely az állammal versenyezhetne s egyeseknek 
a többiek fölött előnyt biztosíthatna, meg kell fosztanunk. 
Ennek folytán mindazokat a természetes vagy rég megszo-
kott kötelékeket, melyek részint a földrajz-, az éghajlat és 
történelem, részint a hivatás vagy a kézmű körébe tartoz-
ván, az embereket összetarták s egymással közelebbi érint-
kezésbe hozták, széjjel tépték. A régi tartománybeosztást, 
a tartománygyűléseket, a községi közigazgatást, a parla-
menti törvényszéket, a céheket és a niesterjogokat meg-
szűntették illetőleg eltörölték ; a legtermészetszerűbb egye-
sületeket — amelyek a hivatás közösségén alapultak — 
határozott, szigorú" s érthető tilalom által megszűntették, 
úgy, hogy azok többé semmi ürügy alatt életbe nem lép-
hetnek.1 Franciaországot, mint valami sakktáblát mértanilag 
fölosztották s e keretben — mely még sokáig mesterkélt 
fog maradni — csak egyeseknek egymás mellett, nem pedig 
együtt szabad tartózkodniok. E szerint azt várni sem lehe-
tett, hogy a szervezett testületeket, melyeknek alapelvök 
a szoros összetartozás, legkevésbé pedig a papságot kí-
mélni fogják.» 

1 Egy 1791. jün. 14-17. kelt okmány mondja : «Miután a hasonló állású 
és hivatású polgárok egyesülésének tilalma a francia alkotmánynak egyik 
alapelve, ennélfogva ezeket az egyesületeket bármily ürügy alatt vagy alak-
ban újra életbe léptetni nem szabad. Ha hasonló állású vagy hivatásit polgá-
rok, vállalkozók, üzlettulajdonosok, munkások vagy segédek összegyűlnek, 
sem elnököt, sem jegyzőt, sem másféle hivatalnokot nem szabad választaniok', 
sem tanácskozást nem tarthatnak, sem határozatot nem hozhatnak, sem állí-
tólagos közös érdekükben nem intézkedhetnek.» (V. ö. Duvergier, Collection 
de lois et décrets, décret des 14-17. Juin 1791.) — Ebből láthatjuk, hogy 
mennyire igaza van Louis Blancnak, midőn így szól : «A Luther által életbe 
léptetett individualismus ellenállhatatlan erővel fejlődött ki, s vallási színeze-
tétől megfosztva, Franciaországban az alkotmányozó gyűlés által győzött, 
uralkodik a jelen fölött és^elke a dolgoknak.» (L. Blanc, Hist. de Ja Révo-
lution française I. 10.) 
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«Ha valamely egyetemes társulatban különös társulatok 
vannak», mondja MIRABEAU , «akkor ezek az előbbi alap-
elvnek egységét és erőinek egyensúlyát megzavarják. — 
Nagy politikai egyesületek az összetartásukból származó 
erő és az érdekeik szülte ellentálló képesség által az államra 

•nézve veszélyesek lehetnek.» A papságot a szónokoknak 
nagy része föntarthatatlannak állítja: «Szervezete ellenkezik 
az emberi jogokkal; olyan intézményt, mely az engedelmes-
ségnek fogadalmát követeli, az alkotmánynyal összhangba 
hozni nem lehet . . . A vallási társulatok, független vezetők 
alatt állván, a társadalom keretén kívül foglalnak állást 
s azért a közszellemmel össze nem egyeztethetők.» A jogok 
felől, melyekkel a társadalom az egyházat és a vele össze-
köttetésben levő egyesületeket illetőleg bir, tisztában vannak. 
« A testületek csak a társadalom beleegyezésével létezhetnek; 
ha ez azokat eltörli, csak azt az életet veszi el tőlök, me-
lyet nekik egykor adott . . . A testületek csak a törvénynek 
eszközei; mit tesz a munkás, ha szerszámjai céljának többé 
meg nem felelnek? Eltöri vagy fölcseréli azokat.» Ha ezt 
az álbölcseleti főtételt megengedjük, akkor a következmé-
nyek maguktól jönnek. Miután a testületeket eltörölték, 
azok többé nem léteznek. Miután pedig nem léteznek, nem 
is lehetnek többé birtokosok. «A rendeket meg akartátok 
szűntetni, mert eltörlésük az állam jólétére nézve szükséges 
volt. Ha a papság megtartja birtokait, az által az nincs 
megszűntetve, mert ez úton még jogot adtok neki, hogy 
magát összeszedje és így függetlenségét szentesítitek.» A 
papságnak tehát semmi esetre sem szabad vagyonának 
lenni: «Mert ha birtoka van, akkor független is lehet, ha 
pedig független, akkor függetlenségét ténykedésének gyakor-
lására is kiterjeszti. Az államnak minden áron hatalmába 
kerülnie ; tagjainak államhivatalnokká kell lenniök és az állam-
tól húzzák fizetésőket. Nagy veszély rejlenék abban, ha va-
lamely nemzet a kebelében nagy birtokos testületet tűrne 
meg, mely már kiterjedt hitelénél fogva is tekintélyes ha-
talommá lehet. Annak bebizonyítására, hogy a vallás szol-
gáinak államszolgáknak kell lenniök, elég csak azt monda-
nunk, hogy: a vallás közjavuk az embereknek . . . A papok 
«erkölcsi és népoktatási hivatalnokok», alkalmazottak mint 
a tanárok vagy a bírák. Mondjuk ki nyíltan: «a papságnak 
valamint a holt kézzel összefüggésben levő minden egye-
sületnek és intézetnek mostantól fogva nem szabad telke-
ket és szántóföldeket, vagy bármi néven nevezendő ingat-
lant birnia.» 

«De hát ki a fölszabadulandó birtokoknak törvényes 
örökösük ? Az állam mint bíró és érdekelt fél álbölcselkedve 
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azt feleli: «hogy azok az övéi», mert «az alapítók az egy-
háznak, vagyis a nemzetnek ajándékozták azokat.» De Lameth 
Sándor már 1789. augusztus 8-án így nyilatkozott: «Ha 
valaki alapítványt tesz, tulajdonkép a nemzetet ajándékozza 
meg.» Egy képviselő így szól: «Ha a nemzet a papságnak 
eddig megengedte, hogy birtoka legyen, akkor azt vissza 
is követelheti, amit az ő beleegyezésével bir; s egy má-
sik: «az legyen a szilárd alapelv, hogy minden nemzet a 
papsága birtokainak tulajdonképenvaló és egyedüli birto-
kosa.» Az ilyen elveknek gyakorlati alkalmazását minden 
egyházi és világi egyesületnek eltörlése és azok összes bir-
tokainak elvétele követi s további következményök a tör-
vényhozásnak az a végső intézkedése lesz, mely szerint, 
tekintve, hogy valamely igazán szabad államnak a saját ke-
belében semmiféle egyesületet nem szabad megtűrnie, — 
még azokat sem, amelyek a közoktatás terén maguknak 
valóban érdemeket szereztek s még azokat sem, amelyek 
kizárólag betegápolással és kórházi szolgálattal foglalkoz-
nak, — az összes testületeket, testvérületeket és társulato-
kat, legyenek azok férfiak vagy nők egyesületei, egyházi 
vagy világi intézmények, meg kell szűntetni, hasonlóképen 
minden vallási, jótékony, nevelő és térítő célra tett alapít-
ványokat, végre minden papneveldét, collegiumot, hittérítő 
házat, a sorbonnet és a navarret. Továbbá a törvényhozó 
testület, az összes községi földeknek — kivéve az erdő-
ket — fölosztását elrendeli. A convent ezenkívül eltöröl 
minden irodalmi egyletet, minden tudományos és iro-
dalmi társulatot és akadémiát; azoknak vagyonukat elveszi; 
elkoboz minden könyvtárt, muzeumot és botanikus kertet, 
a betegápoló házaknak és jótékony intézeteknek birtokaikat 
s a még el nem osztott összes községi birtokot lefoglalja.» 

«Az alkotmányozó gyűlés által hirdetett elvont elv, a 
mint látjuk, nem szűnik meg irtó erejét foglalkoztatni 
mindaddig, míg Franciaországban nem lesz más, mint egyes 
tehetetlen s ephemer egyének és egyetlen állandó egyesü-
let, mely a többit mind elnyelte: az állam, ez a valódi 
szörnyeteg, mely a roppant számú szegény törpék között 
magasra emelkedik.» 

«Az állam magára vállalja, hogy azoknak a testületek-
nek, melyeknek a helyöket elfoglalja, kötelességeiket telje-
síteni fogja; a pénzt, melyet addig rosszra fordítottak, jóra 
akarja fordítani . . . » 

«De a hirtelen meggazdagodás a vérmes politikusokra 
ugyanazt a befolyást teszi, amit a nagy örökség valamely ra-
jongó s pénzzavarban levő szerencsefire, aki a birtokot fe-
neketlen aranytengernek tekinti, melyből tele marokkal 



merít, hogy minden kívánságát teljesítse. — Az állam uj 
tőkéjét elfogyasztja s óriás léptekkel halad a tönk felé. 
Még sohasem történt, hogy ily óriás örökséget oly gyor-
san semmivé, sőt még a semminél is kevesebbé tettek volna. 

«Már az első hónapokban látható volt, hogy az uj ke-
zelők miképen használják az elkobzott birtokokat s hogy 
miképen teljesítik az azokkal járó kötelezettségeket. Min-
denekelőtt megjegyzendő, hogy vallásgyakorlatra, beteg-
ápolásra, szegényekházára és iskolákra semmi sincsen fön-
tartva. Nemcsak az összes szerződések s az összes termékeny 
ingatlanok jutnak a nemzetnek feneketlen zsebébe, hogy ott 
utalványokká változzanak, — hanem ugyanaz az örvény 
még számos, különös rendeltetéssel biró épületet, a kolos-
toroknak összes vagyonukat s az egyházak ingó vagyonának 
egy részét is elnyeli; mindezeket a birtoktényezőket el-
vonják természetszerű rendeltetésöktől . . . Mindent pocsék 
áron elkótyavetyélnek, vagy összetörnek és a pénzverő 
műhelyben összeolvasztanak.» 

«A hitközségek, jövedelmeiktől megraboltatván, isko-
láikat, kórházaikat és menhelyeiket nem képesek föntar-
tani. Még az 1790. évi október 8-14. rendeletnél fogva sem 
jut az a kezökbe, mely pedig kivételesen és ideiglenesen 
elrendeli, hogy egész jövedelmök biztosítandó, mert attól 
fogva azt egy helyi testület kezeli, melynek pénztára állan-
dóan üres és érzülete csaknem mindig ellenséges. Mióta a 
telhetetlen államzsák a jótékony- és nevelőintézetek főn-
tartására rendelt birtokokat elkobozta, azóta azok szemmel 
láthatólag tönkre mennek. A szerzetesek és az apácák sze-
rény ellátására már 1790-ben nem volt elegendő pénz. A 
zárdák lakói sokszor örülnek, ha a helyi közigazgatás nekik 
enni ad, vagy ha eltűri, hogy mások adjanak. A közigaz-
gatás sok helyen igyekszik őket kiéheztetni vagy legalább 
is boszantani. 1791. évi márciusban a Doubs-departement, 
dacára a kerület kérelmének, a szaleziánus nővérek ellátás 
díját 101, a laikus nővérekét pedig 50 livrere szállítá le. A 
besangoni községtanács két hóval azelőtt azt a határozatot, 
melynek értelmében az apácák belátásuk szerint öltözköd-
hetnek, önkényesen magyarázza s az összes apácáknak, még 
az irgalmas nővéreknek is, megparancsolja, hogy a régi 
ruhákat letegyék; sokan azonban nem képesek maguknak 
uj ruhákat vásárolni. Az uj parancsolok, akiknek kötelességök 
volna nekik ellátást adni s őket megvédeni, vagy tehetet-
lenek, vagy közönyösek, vagy rosszakaratuak. A papság 
üldöztetésének fölszabadítására ily körülmények között elég 
volna egyetlen rendelet, mely a polgári tekintélyt a vallási 
lelkiismerettel meghasonlásba hozza. S ily rendelet csak-
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ugyan létesült is: a kamara 1790. évi július I2-én elhatá-
rozta a papságnak polgári szervezését.» 

«Dacára az egyházi birtokok elkobzásának és a vallásos 
társulatok feloszlatásának, a legfőbb papi testület megmaradt : 
70,000 pap a püspököknek és a legfőbb főnek, a pápának 
felügyelete alatt. Ez a legszívósabb, a legkevésbé szeretett 
s a legtöbb támadásnak kitett testület, mert ellene van a 
legkülönbözőbb pártok haragja, de különösen a jogtudósok-
nak gallikánismusa, akik az egyház hatalmának szent Lajos 
kora óta legnagyobb ellenségei ; 1 továbbá a jansenisták 
tanítása,2 akik az egyházat XIII. Lajos kora óta eredeti 

1 Th. Foisset (Le comte de Montalambert, Paris 1877. p. 171.) a 13-ik 
századbeli legistákat az eretnekeknél veszélyesebbeknek mondja. A «legisták»-
nak veszélyes befolyásuk megérdemelné, hogy alapos büvárlat és tüzetes tár-
gyalás alá vétessék. Coquille J. 13. V. : «Les légistes, leur influence politique 
et religieuse» (Paris. Bray et Retaux, 1863) című munkája erre elégtelen. — 
Saint Simonnak van néhány kitűnő észrevétele. (Oeuvres. Paris. Dentu, 1868. 
T. III. p. 115., 120., 123.; «Importance politique des Légistes en France»). 
A legistáknak a francia forradalomban való részvételökről ott ez áll : «Először 
is a girondisták voltak azok, akik a régi kormányt megbuktatták ; ők alapí-
tották meg a köztársaságot ; ők azok, akik a monarkhia visszaállítását meg-
akadályozták, s annak a girondisták neve alatt ismeretes pártnak a vezérei 
Guadet, Vergniaud és Gensonné legisták voltak. Miután pedig a régi kor-
mány megbukott, a hatalmat Robespierre ragadta a kezébe, — és ki volt 
Robespierre ? Szintén legista : fő emberei is legisták voltak. A közjólét és a 
közbiztonság bizottságainak tagjai ugyancsak legisták voltak. Tény, hogy mind 
legisták voltak, akik Franciaországot a ¡forradalom legviharosabb és legvesze-
delmesebb szakában kormányozták. — Hasonlóképen legisták voltak azok is, 
akik a tartományi, kerületi és a fölebbezési hatóságok gyűléseit vezették. 
Mindent elkövettek, hogy a törvényhozó, kormányzó és végrehajtó hatalmat 
kezökbe ragadják, sőt arra is törekedtek, hogy a közvéleményt ők csinálják. 
Közülök kerültek ki a jakobinusok fejei ; ők alapították a cordelierek egye-
sületét ; végre, csaknem kizárólag ők alkották az összes hivatalokat és nép-
gyülekezeteket ebben a szerencsétlen korban. — Szintúgy be kell vallani azt 
is. hogy a rémuralom liason'óképen a legisták találmánya s ők a'apították azt 
meg a dolgok régi rendjének romjain, melyet fölforgattak, nemkülönben ők 
voltak mindenben az izgatók és az intézők, sőt bizonyos pontig végrehajtói 
is voltak ama kegyetlenségeknek, melyek végzetes találmányukat kísértél-. 
(III. 161: «Conduite des Légistes pendant le cours de la révolution fran-
çaise.») 

2 A. Comte (Cours de la Philosophie positive, V. 457) így ir: «Azon-
túl láthatni Franciaországban a jansenismus fejlődését, amely csaknem oly 
árta'mas volt, mint a lutheranismus, régibb szervezetében. Ez az új eretnek-
ség, a theologia ostoba vitái folytán, fölötte veszélyessé vált, amennyiben 
alkalmat szolgáltatott a régi gallikán következetlenségek dogmatikai fölsoro-
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alakjára akarták vissza vinni; a bölcselők elmélete, akik a 
kereszténységet 00 év óta tévtannak tekintik s a katholikus 
vallást Isten ostorának tartják. A kereszténységben legalább 
is egy intézményt ócsárolnak, t. i. a papságot s az, aki a 
többit kellő tiszteletben tartja, eléggé mérsékeltnek hiszi 
magát. A követek azzal kérkednek, hogy a vallást is meg-
változtathatnák, ha akarnák, de ama rendelkezés a dogmákat 
és az istentiszteletet érintetlenül hagyja, csak a fegyelem-
nek megváltoztatására szorítkozik ; ezt a tért az állam kö-
veteli magának s azt hiszi, hogy ezen a téren az egyház 
közreműködése nélkül, tetszés szerint rombolhat vagy 
építhet.» 

«Ebben a tekintetben nagyon messzire mennek és sokat 
képzelnek maguknak, mert valamint a polgári, úgy az egy-
házi társadalomnak is jogában áll a saját alakját, papságát 
s kormányformáját megválasztani. Amit ebben a tekintetben 
az elsőnek javára mondani lehet, ugyanazt lehet a másikról 
is állítani; ha amaz törvényes, nemkevésbé törvényes ez is. 
Úgy az egyik, mint a másik létjogát azokban a szolgála-
tokban birja, melyeket tagjainak teljesít abban a buzgalom-
ban és sikerben, melylyel hivatását teljesíti, abban az elis-
merésben, melyet a tagok iránta tanúsítanak, abban a fon-
tosságban, melyet azok működésüknek tulajdonítanak s amint 
annak szükségét érzik, a ragaszkodásban, melylyel iránta 
viseltetnek abban a meggyőződésben, hogy a tagok a polgári, 
illetőleg az egyházi társulat nélkül olyan javat veszítenének 
el, melyet minden más birtoknál többre becsülnek. Az egyik 
előtt az a jó személy- és vagyonbiztonság, a másik előtt 
az örök üdvösség. A többire nézve mindkét társulat egyenlő; 
az egyháznak igényei ép oly alaposak, mint az államéi. Ha 
tehát méltányos, hogy az állam a saját terén függetlenül 
és korlátlanul intézkedjék, akkor az is méltányos, hogy az 
egyház szintén függetlenül és korlátlanul intézkedhessék a 

lására, mi nélkül azok soha sem jutottak volna határozott megállapításra ; de 
attól fogva viszálkodás és a francia protestantismusnak bizonyos neme kelet-
kezett, melyet a papságnak hatalmasabb és tekintélyesebb része melegen föl-
karolt s a bírói testületek ótalma alá helyezett. Úgy látom, hogy ez a tan 
kétségen kívül hivatalosan is nemzeti vallássá változott volna, ha a később 
tisztán tagadó bölcseletnek legközelebbi lendülete a francia szellemeket ilyes-
mire elragadta volna. Elő lem ügy tűnik föl, hogy a jansenismusnak anti-
katholikus irányzatát leginkább jellemzi az a gyökeres és folytonos ellenszenv, 
melylyel ama testület (a jezsuiták) ellen viseltetett, amely az időtől fogva a 
kalholicismust a legtárgyilagosabban magába foglalta és a legügyesebben védte, 
s amelynek eltörlése később főkép a jansenismus szellemének következmé-
nye volt.» 
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maga területén. Ha jogtalan beavatkozásnak tekintik azt, 
ha az egyház az államalkotmányt akarná rendezni, hason-
lóan jogtalan beavatkozás volna az is, ha az állam jogot 
igényelne magának arra, hogy az egyház alkotmányát ren-
dezhesse. A két hatalomnak területe között határvonal nincs 
húzva, azért a gyakori viszálkodás elkerülhetetlen. Ezt azon-
ban el lehet kerülni, vagy végét lehet vetni, ha az illető 
hatóságok válaszfalat vonnak s azután mindegyik a saját 
terén marad anélkül, hogy egymással törődnének, — amint 
ez Amerikában történik; vagy pedig közös megállapodás 
folytán bizonyos közös jogokat állapítnak meg s azon a 
téren megosztott hatalmukat kölcsönösen gyakorolhatják, — 
így kellene ennek Franciaországban lenni. De a két hatalom-
nak, mint két társaságnak mindkét esetben elválasztva kel-
lene lenni; mindenik köteles a másikat magához hasonlónak, 
szerződőfélnek tekinteni, nem pedig alattvalónak, kinek vi-
szonyait rendeznie joga van. Ha az egyháznak eszébe jutna 
a politikai kormányformát — legyen az akár monarkhikus 
vagy köztársasági, akár oligarchikus vagy demokratikus, — 
kárhoztatni vagy megtámadni, akkor hatalmával visszaélne. 
Ha pedig az állam akarná az egyháznak szervezetét — le-
gyen az pápai vagy püspöki presbyterianus vagy congrega-
tionalista — a hivők beleegyezése nélkül eltörölni vagy meg-
változtatni, akkor hatalmával szintén visszaélne. Nemcsak 
jogsértést követne el, hanem hatalma a legtöbb esetben hasz-
talan volna ; hiában igyekeznék az igazságtalan küzdelemben, 
melyet az egyházzal kezdett, a fát kivágni ; annak gyökerét 
nem képes elérni s miután a fa ép oly életerős, mint a meg-
támadója, ez gyakran a saját testébe fogna vágni.» 

«Azonban az elvekkel hánykolódó alkotmányozó gyű-
lésnek erre, valamint másra sincs ideje, hogy a dolgokat 
alaposabban megvizsgálja. A fát tulajdonkép csak a korhadt 
kéregtől akarja megszabadítani, de erőszakos bánásmódja által 
az élő fát sérti meg. Már évszázadok, de különösen a trienti 
zsinat óta az egyház és nem annyira a vallás képezi a ka-
tholicismusnak életerős elemét;1 ebben a vallásban a fegye-
lem előbb való a theologiánál. — A hívőknek jogszerűleg 
kótelességök a papság tekintélyében és a dogmatikában 
hinni; de tényleg sokkal többet hisznek a papság tekinté-
lyének, mint a dogmatikának. Hit dolga, hogy ha az ember 

1 Ne feledjük, hogy itt — az előbbiekben, ügy a következendők-
ben^— Taine, a hitetlen bölcsész beszél. A fönnebbiekben kifejezett alap-
gondolatai lényegökben helyesek; azonban némely helyen a szavak meg-
választása nem épen helyes, mert azokat hamis, egyházellenes álláspont 
befolyásolja. 
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— akár fegyelmi, akár dogmatikus ügyekben — a római 
katholikus egyháznak bármely rendeletét elveti, megszűnik 
katholikus lenni, hogy a papság tekintélye felülről jön és 
nem alulról, hogy a püspök megerősítése nélkül senki plé-
bános s pápai megerősités nélkül senki püspök nem lehet, 
hogy a törvénytelen püspök vagy pap szentséget érvénye-
sen ki nem szolgálhat, hogy az ilyen ember által keresztelt 
gyermeket nem lehet megkereszteltnek tekinteni, föloldozása 
és esketése nem érvényes. Tény, hogy a hivők többé nem 
theologusok és egyházjogbúvárok s hogy — néhány janse-
nistát kivéve — sem a bibliát, sem az egyházatyákat nem 
olvassák; midőn a dogmatikát elfogadják, az vaktában tör-
ténik, minden kutatás nélkül, teljesen megbízva abban, aki 
azt nekik adja; jámbor lelkiismeretüket a pap kezeibe teszik 
le s a harmadik századbeli egyházzal keveset törődnek ; a 
lelki orvos, akinek rendelvényét az egyház jelenlegi szerve-
zetének jogosultságát illetőleg követik, nem a holt szent 
Cyprian, kiről mitsem tudnak, hanem élő plébánosuk vagy 
püspökük.» 

«Ha már most azt, amit egyrészt mint a hit dolgát, 
másrészt mint tényálladékot leirtunk, összefüggésben tekint-
jük, a végkövetkeztetés magától következik. Nyilvánvaló, 
hogy a hivők csak akkor fogják gyermekeiket megkeresz-
telteknek, magukat házastársaknak vagy bűntői föloldozot-
taknak tekinteni, ha ezeket a szertartásokat valamely, a 
püspök által megerősített plébános végzi el. Ha ezeket a 
viszonyokat az érdekelteknek meghallgatása nélkül megvál-
toztatnók, akkor 24 millió franciának — a parasztokat, asz-
szonyokat és a gyermekeket is ideszámítva — istentiszteletét, 
szentségeit s szellemi életének legdrágább cselekményeit 
támadnánk meg s ellenséges álláspontot foglalnánk el a lélek-
nek két leghatalmasabb tényezője: a lelkiismeret és a szokás 
ellen. — S minő következményei vannak ennek a zsarnok, 
gallikán-jansenista kísérletnek? Először is az állam az eretnek-
ség szolgálatában álló rendőrré aljasíttatik, azután pedig a 
gallikanismus alapelvei és a jansenismus tanításai egyszer s 
mindenkorra hírhedtté válnak. Ezzel kettévágják még az 
utolsó fonalat is, melylyel addig a liberális szellemet és az 
orthodox katholicismust összekötötték; ezáltal a papságot 
arra kényszerítik, hogy Rómához forduljon, a pápához köze-
ledjék, holott az a céljok, hogy azt attól elidegenítsék; 
megfosztják a nemzeti jellegtől, melyet rá akarnak nyomni; 
ha addig francia érzésű volt, azontúl ultramontán lesz; ha 
addig az irigység és az ellenszenv érzelmeit költé föl, azon-
túl szeretni és sajnálni fogják; ha addig meg volt oszolva, 
azután egygyé lesz; ha addig összefüggés nélkül való, több 
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külön önálló hatóságnak alárendelt, a földbirtok által ta-
lajhoz kötött katonaságot képezett, most rendszeres, harc-
kész, semmi röghöz nem kötött, egyetlen vezérnek alárendelt, 
mindenkor a harcba hívó napiparancsra várakozó hadsereggé 
válik . . . Aki a mai francia papságnak szellemét, fegyelmét 
és hatalmát fölfogni akarja, annak vissza kell mennie a for-
rásra, mely nem más, mint a nemzetgyűlésnek határozata. 
Természetszerű testületet büntetlenül föloszlatni nem lehet; 
újjá alakul az és a körülményekhez alkalmazkodik s annál 
szorosabban szövetkezik, minél nagyobb veszélyben forog.» 

«Azonban az alkotmányozó gyűlés azt az alapelvet ál-
lítja föl, hogy ha a hitvallás és az istentisztelet a polgári 
állammal szemben szabadok is, az egyház az államhatalomnak 
alá van rendelve, mert minden egyházi intézmény társulatot 
képez kormánynyal és papsággal, míg az állam semmiféle 
elöljárókkal és papsággal bíró társulatot nem akar kebelében 
megtűrni, ha mindjárt ez benne el is vesz, vagyis ha aláren-
deltje, alkalmazottja vagy meghatalmazottja. Alapjában véve a 
dolgot, a pap nem egyéb, mint fizetett hivatalnok, épúgy, mint 
bármely más hivatalnok, valamely kerület erkölcsi és isten-
tiszteleti ügyeinek felügyelője. Ha az államnak kedve van 
mérnökeinek számát, azoknak jogait és beosztását megvál-
toztatni, sem ezektől — habár mindnyájan egybe volnának is 
gyűlve — sem valamely idegen, tatán Rómában lakó mér-
nöktől nem szükséges tanácsot kérnie. Ha egyházi hivatal-
nokainak helyzetét és minéműségét akarja megváltoztatni, 
senkinek beleegyezésére sincs szüksége és kívülről nem 
kell semmiféle beavatkozást tűrnie; joga van hivatalnokai-
val egyedül végezni. Azért a parlament nem fogadja el sem 
az anglikán zsinat egybehívását, sem a pápával való alku-
dozást; saját hatalmából és minden segítség nélkül alakítja 
az egyház-alkotmányt s azt a többi közigazgatási ágak sze-
rint szervezi. 

«Első sorban is az egyházmegyék oly kiterjedéssel s 
olyan határokkal fognak bírni, mint a departementok; azért 
az egyházmegyék ujonan alakíttatnak s 48 megye meg fog 
szűnni. Másodsorban a püspököknek meg fogják tiltani a 
pápához való fordulást, és azt, hogy annak jóváhagyását 
kikérjék; egyedül azt szabad neki irniok, hogy őt biztosítják, 
miszerint vele hitegységben és egyetértésben fognak maradni. 
A püspököket nem a törvényszerű fő helyezi be és így 
a francia egyház szakadárrá lesz. Harmad sorban az érse-
keknek illetve a püspököknek meg lesz tiltva, hogy az új 
püspököktől, illetőleg a plébánosoktól más esküt követelhes-
senek, mint azt, hogy a katholikus, apostoli és római egy-
háznak hívei.» A püspököknek szabad alárendeltjeiket a dog-
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matikát és erkölcstant illetőleg megvizsgálni s tőlök a canoní 
beigtatást esetleg megtagadni, -•- de hatalmok tovább nem 
terjed, mert annak meghatározása, hogy a jelöltek közül 
melyik nyerje el az állást, az államot illeti. A katholikus 
hierarkhia tehát meg van semmisítve ; az egyházfőknek 
kezei megkötvék; az egyházi rendnek kiszolgáltatása is csak 
csupa látszatból maradt hatáskörükben; a plébánosnak püs-
pöke illetve érseke iránt való alárendeltsége ép úgy meg-
szűnik, mint a püspököknek és érsekeknek a pápa iránti alá-
rendeltsége : a francia egyház presbyterián egyházzá lesz. 
Tényleg mint minden presbyterián egyházban, itt is a nép 
választja papjait. A püspököket a departementnak politikai 
választói, a plébánosokat pedig a kerület választói választják. 
Ehhez járul még az a rendkívüli szigor, mely szerint a vá-
lasztók nem is szükségképen a plébános kerületéből valók. 
Az nem tesz semmit, lia a választó gyűléseken — mint pld. 
Nimesben, Montaubanban, Strassbourgban, Metzben — sok 
lutheránus, kálvinista és zsidó is részt vesz, vagy ha azok-
nak nagy részök clubista, vagyis a katholicismusnak s talán 
az egész kereszténységnek ismeretes ellensége. Mindezek az 
elemek választóképesek ; a szentlélek ép úgy bennök lako-
zik, mint a polgári törvényszékekben, amelyek a megválasz-
tottnak beigtatását minden ellenkezés dacára is elrendelhe-
tik. Hogy pedig a papság függő helyzetét méltóképen 
megkoronázzák, a püspököknek tiltva van a département 
engedélye nélkül székhelyükről 14 napig távol maradni ; a 
plébános a kerület engedélye nélkül 14 napig nem lehet 
távol, még ha gyógykezelés végett távozik is, vagy azért, 
hogy haldokló atyjának szemeit lecsukja; aki e határozat 
ellen vét, az a mulasztás idejére járó fizetését elveszti. A 
pap, mint hivatalnok, köteles hivatalos óráit betartani és ha 
szabadságra akar menni, főnökeitől, kik a városházán laknak, 
engedélyt kérni.» 

«A lelkész köteles mindezeket az újításokat elismerni, 
és pedig nem pusztán passiv engedelmesség, hanem ünne-
pélyes eskü által. Minden régibb és újabb érsek, püspök, 
plébános, helyettes, prédikátor, kórházi és fogházi lelkész, 
papnevelőintézeti elüljárók és igazgatók, a papi collegiumok-
nak tanárai, szóval: az egyházzal összeköttetésben levő ösz-
szcs személyek írásban tartoznak kijelenteni, hogy az esküt 
leteszik; s azután kötelesek azt a község és a hívek taná-
csának jelenlétében az egyházban nyilvánosan letenni és 
megígérni, hogy a szakadár és presbyteriánus egyház fönn-
állását tehetségük szerint támogatni fogják. Az előirt eskü-
nek jelentősége és hordereje felől nem lehet kétkedni. Ezeket 
ugyan ama terjedelmes esküformába takarják, mely szerint 
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az illető az alkotmányt fönn akarja tartani; de azt nem lehet 
tagadni, hogy az egyház-alkotmány az összes alkotmánynak 
egyik alkatrészét képezi ép úgy, mint a fejezet a könyvnek 
egyik részét; aki a könyvet aláírja, az egyúttal a könyvnek 
egyes fejezeteit is elismeri. Ezen fölül a papoktól kívánt eskü-
mintában a könyvnek különös fejezete határozottan meg van 
nevezve, és nincs benne semmi kivételnek vagy utógondolatnak 
helye: «Esküszöm, hogy a francia alkotmányt tehetségem 
szerint támogatni fogom, különösen meg akarom tartani a 
papságnak polgári alkotmányát illető rendeleteket.» Ha 
valaki, — mint például a clermonti püspök — kinyilatkoz-
tatja, hogy az egész alkotmányt elfogadja és annak magát 
teljesen aláveti, de az egyházat illető rendeleteket ezek 
közül kivétetni kívánja, akkor a szót megvonják tőle. Annak 
meghatározása, hogy az egyházi ügyek hol kezdődnek és 
hol végződnek, az alkotmányozó gyűlésnek és nem a pap-
ságnak jogkörébe tartozik; a kamara ennek fogalmát meg-
határozta és ezt a meghatározást, a theologusokra és az 
egyházjogtanárokra rájok erőszakolja; a kamara második 
pápa és az ő határozata előtt minden lelkiismeretnek meg 
kell hajolnia. Aki nem úgy teszi le az esküt, mint tőle kö-
vetelik, azt « eskütagadó»-nak, «ellenszegülő»-nek tekintik. 

«Ennek a szónak messzemenő következménye van, mert 
a törvény, azáltal, hogy a papokat sújtja, sújtja egyúttal a 
világiakat is. Az eskütagadókat először is állomásuktól foszt-
ják meg; ha pedig ennek daczára hivatali ténykedéseiket 
tovább is folytatják, akkor őket rendzavaróknak tekintve 
üldözik, s mint a törvény ellen föllázadókat elítélik, polgár-
joguktól megfosztják, s hivatalképteleneknek nyilvánítják. Ily 
büntetés ér a rendelet kibocsátásának idejétől fogva minden 
föl nem esküdött püspököt, aki magát továbbra is püspök-
nek tárván, papokat szentel vagy pásztorleveleket bocsát 
ki. Ugyanazok a büntetések sújtják azokat a fól nem esküdött 
plébánosokat is, akik misézni vagy gyóntatni bátorkod-
nak. Másrészt meg mindazok a polgárok, választók, városi 
hivatalnokok, bírák vagy tisztek, akik az előirt esküt le 
nem teszik, választójogukat, hivatalukat elvesztik s azonkívül 
hivatalra képteleneknek nyilvánítják őket.1 Ennek aztán az 
a következménye, hogy a lelkiismeretes katholikusokat a 
közigazgatásból és a választásokból különösen az egy-
házi választásokból kizárják; minél vallásosabbak, annál 
kevésbé vehetnek részt papjaiknak választásában. Ez aztán 

1 Cháteau-Randon, a Losére departement követe, írja, hogy az 1791 

május 23-iki rendelet értelmében ennek a departementnak összes működő 
papjai elbocsáttattak (Archives nationalis F. 7 3235). 
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pompás törvény, mely az alatt az ürügy alatt, hogy az egy-
háznak visszaéléseit reformálja, minden hivőt — világit, úgy 
mint papot — törvényen kívül helyez!» 

«Ennek a törvénynek következményei csakhamar kitűn-
nek. 134 érsek, püspök és segédpüspök megtagadja az 
esküt ; csak négyen teszik le azt s a négy közül is 
hárman, u. m. — T A L L E Y R A N D , J A R E N T E és B R I E N N E — mint 
világfiak és hitetlenek ismeretesek. A többiek lelkiismere-
tök, de még inkább a testületi szellem vagy becsületérzé-
süknél fogva ellenállnak. Ezek közé sorakozik a sokkal 
nagyobb számú plébánosoknak a többsége is. SAUZAY szerint 
a besançoni egyházmegyében 1400 pap közül 320 tesz es-
küt, 1000 megtagadja és 80 visszavonja azt. A Doubs-
departementban a papoknak csak negyedrészök, a Lozère 
departementban 250 közül csak 10 teszi le az esküt. Cháteau-
Randon a legmegbizhatóbb megfigyelő 1791. május 10-én 
így ir : «Úgy látszik, hogy Franciaországban a papságnak 
kétharmadrésze vagy egészen megtagadja az esküt, vagy 
pedig csak a clermonti püspök által tett megszorításokkal 
teszi le. Emiatt a franciaországi 70,000 pap közül 46,000 
állását veszíti. Hogy a híveknek nagyrészök pártjukon van, 
kitűnik abból, hogy az új választás végett behívott választók 
csak csekély számban jelennek meg. A bordelaisi választók-
nak csak a fele, a többieknek pedig csak harmad vagy ne-
gyedrészök jelenik meg. Sok helyen nincs is folyamodó, 
jelölt ; más helyen a megválasztottak nem akarják állomá-
saikat elfoglalni s ezeket kénytelenek kétes előéletű szer-
zetesekkel helyettesíteni. 

«Ettől fogva minden plébánia területén két párt, két 
istentisztelet létezik. A viszálkodás folytonosan tart. Még 
ha a régi és az új plébános türelmesek volnának is, állá-
suknál fogva viszálkodniok kell. A fiatalt az idősebb «be-
tolakodónak», ez amazt «eskütagadónak» tartja. Az idősebb 
lelkész híveinek megmagyarázza, hogy a tolakodó ki van 
zárva az egyház kebeléből, hogy az általa kiszolgáltatott 
szentségeknek semmi érdemök s hogy mindaz, aki a miséjén 
jelen van, bűnt követ el. Ellenben a betolakodó mint hivatalnok 
okvetetlenül jelentést tesz elüljáróinak, hogy az eskütagadó a 
híveket magához édesgeti, a kedélyeket fanatizálja, az al-
kotmányt aláássa s megérdemli, hogy erővel teljesen rend-
reutasíttassék. Az egyik elvonja a másiktól a híveket, a 
miért ez rendőrséget küld annak a nyakára. Az üldözés 
megkezdődik s ezúttal kivételesen megfordított viszony ke-
letkezik: a többséget üldözi a kisebbség, AZ alkotmányhű lel-
késznek istentiszteletét majdnem mindenütt kerülik. A 
Vendéeben 5—-600 hivő közül az ilyennek miséjén alig 10—12 
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jeíenik meg. Vasár- és ünnepnapokon az ember egész se-
regeket láthat, melyek egy-két mérföldnyi távolságra men-
nek, hogy valamely igazhivő papnak a miséjén jelen legyenek. 
Sok falunak a lakosai kijelentik, hogy szívesen fizetnek két-
szeres adót is, csakhogy előbbi papjaikat kapják vissza.» 
Elzászban «a híveknek legalább kilenctized részök nem ismeri 
el a fölesküdött papokat. Hasonlóképen a Felsőburgund, Artois 
és más vidékek lakói sem. A szakadás megtörtént, mint 
valami vegyészeti keverékben. Mindazok, akik meggyőző-
désből vagy régi hagyomány folytán a szentségekre valamit 
adnak, mindazok, akik szokásból vagy áhítatból szentmisére 
járnak, a régi plébános körül csoportosulnak. Az új plébá-
nosnak szintén van közönsége, de az kétkedőkből, deisták-
ból, közönyösökből, clubistákból s kormánytanácsosokból, 
tehát olyan elemekből áll, melyek a /templomba nem vallási, 
hanem politikai buzgalomból járnak ; a tolakodót támogatják, 
hogy az alkotmányt védjék.» 

«Az ilyen hallgatóság köréből keletkeznek azután az 
«alkotmányhű» lelkésznek, ha nem is hivő pártfelei, de min-
denesetre kész védelmezői, akik hiányzó jámborságuk helyett 
a testi erejöket ajánlják föl neki, kik előtt nincs rossz eszköz, 
melyet az eskütagadó püspökök és plébánosok ellen ne al-
kalmaznának ; az ezek ellen hozott törvényeket önkényes 
magyarázat s igazságtalan önkény által szigorítják ; izgatá-
saikkal lázadást idéznek elő s a lázítók iránt fölötte tü-
relmesek. Az ellenszegülőt plébániájából elűzik a kerület 
székhelyére s biztos őrizet alatt tartják.» 

«Az erőszak a türelmetlenségnek mindenütt cinkostár-
sává szegődik. A föl nem esküdött papokat mindenütt a 
törvény ellen való lázadásról és a haza ellen táplált ellen-
séges indulatról gyanúsítják. Ily módon, mint egy akkori 
protestáns iró mondja, olyan directorium, melynek a törvény 
minden bírói ténykedést megtilt, a jó és irgalmas Isten szol-
gálatában megőszült papot bármi gyanú miatt s bármely 
ürügy alatt lakhelyéről önkényesen elűzhet. . . így válik az 
is lehetővé, hogy mindenütt, ahol vallási véleménykülönbség 
miatt zavar keletkezik, akár a féktelen gazfickók által, akik 
az irgalmas nővéreket megvesszőzték, vagy bikacsökkel fel-
fegyverkezett banditák által, akik Nimesben és Montpellier-
ben a szabadságot és a szemérmet féléven át sértették, 
a föl nem esküdött papokat száműzik s családjaiktól elhur-
colják úgy, hogy számukra nem marad más hátra, mint az 
országutakon bolyongani s magukat a közönség részvétének, 
vagy kegyetlenségének kitenni. És mindez csak azért, mert 
egyik vagy másik gazembernek úgy tetszik, hogy zavart 
idézzen elő, Ezután következnek a parasztlázadások, vendéei, 

4 
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bretagnei fölkelések stb. a kivándorlás, a deportatió, a fog-
ság, a nyaktiló s a számtalan vizbefojtás ; ezeknek az elő-
számlált kellemességeknek Franciaországban a papság két-
harmadrésze, a kivőknek pedig milliói — földművelők, 
iparosok, napszámosok, varrónők, szolgálók s más szegény 
emberek, ki vannak téve. — Új vadászatot rendeznek s a 
vadállomány roppant nagy, mert nemcsak az összes fekete-
és szürkekabátosokat foglalja magában, több, mint 40,000 
papot, 30,000-nél több apácát s ezer meg ezer szerzetest, 
hanem mindennemű hitbuzgó egyént vagyis : a közép- és 
alsóbb osztályban minden asszonyt, a tiszteletreméltó és jó-
módú polgárságnak nagy részét, a földművelők többségét, 
valamint a vidéki nemességnek nagy részét s a keleti, déli 
és nyugati tartományoknak majdnem összes lakosságát.»1 

A tizennyolcadik századbeli francia papságot ép oly csú-
fosan rágalmazták és feketére festették, mint a németországit 
a tizenhatodik századbeli egyház-politikai forradalom kitörése 
előtt. Még BUCKLE is osztozik a francia papságnak hagyo-
mányos kedvezőtlen megítélésében.2 Fzzel szemben STARK 

1 Taine, das revolutionäre Frankreich, I. 189—2T9., 401. (La révolu-
lion I. 211—242., 439). A francia fi rradnlomnak a katholikus egyház ellen 
intézett kultúrharcáról va:ő föntebbi rajz és birálat 1878. elején jelent meg ; 
a porosz kormány ugyanazon évnek nyarán megkezdette Limával a kulturharc 
megszüntetésére vezető alkudozásokat, libben nagyon könnyű az okozati ösz-
szefüggést gyanítani. Ta-án Tainenek művészi leírása, melyből itt csak rövid 
töredékeket közlünk, Berlin magas és legmagasabb köreiben nem marad 
maradandó benyomás nélkül. 

2 Buckle, Geschichte der Civilisation I. 2. S. 228., 229., 317. «Amint a 
társadalom előre, úgy amaz hátrafelé ment. Hatalmának minden forrása ki-
apadt. Nem voltak tevékeny vezérei, a kormány bizalmát elveszté, a nép 
tiszteletét eljátszotta s tagjai a kor gúnyjának céltáblái voltak.» Walpole Horác 
1771-ben Párisból írja, hogy a temp;omok és a zárdák üresek s olyanok, 
mint elhagyott színházak, s ezt a körülményt egy más állapotról tett előbbi 
tapasztalatával összefüggőnek tartja. (Letters, V. 310. ed. 1840). Wiliam Coli 
1766-ban így ír Butler Albannak : «Lilién és Cambrayn át Párisba közös 

" kocsiban utaztam s legnagyobb megbotránkozásomra és rémületemre azt a 
leplezetlen megvetést tapasztaltam, melylyel a kereskedők és a katonák a 
papok és egyháziak iránt viseltettek. Párisban még rosszabbul állt a dolog. 
(Elîis, Originál Letters, 2. Serie, IV. 485. Walpole Leiters to Lady Ossory, 

513)- A gallikanismusnak és mégiukább a jansenismusnak ebben való 
súlyos bűnrészességéről v. ö. IL Kuhn, Französische Zustände der Gegen-
wart. 1882. S.. 182—184. Különben 1776-ban a nagy jubileumot az egész nép 
l'árisban is a legfényesebben megülte. A nép még a forradalom alatt is nagyon 
rugaszkodott az egyházhoz. A párisi plébániák 1790 és 1791-ben a legna-
gyobb részvétel mellett s fényes ünnepélylyel tarthatták meg az úrnapi s 
egyéb ünnepélyes körmeneteket, 
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JÁNOS ÁGOSTON báró, protestáns udvari főhitszónok már 
1803-ban így szól: «Azoknak az alapelveknek, melyeket a 
bölcselők a vallásról főkép irataikban közöltek, természetes 
következményük a papságnak megvetése volt. A papokat 
vagy fanatikusoknak és ostobáknak, vagy ha értelmöket 
meg nem tagadhatták, csalóknak tartották. Mindez azonban 
csak közvetve és csak ezekre a bölcselőkre hatott, akik nem 
szűntek meg és nem nyugodtak, míg céljukat, a trón és oltár 
fölforgatását el nem érték . . . Azért a papságot közelebbről 
kelle megtámadni s az erre irányzott eszközök közül, a leg-
hathatósabb volt a papságnak nevetségessé tétele, ami az 
olyan népre, mely egy kedélyes ötletet és gonosz tréfát 
mindennél többre becsül, rendkívül hatással volt. «Igyekez-
zék víg kedélyét folyton megtartani», írja V O L T A I R E D ' A L E M -
BERT-nek, hogy ily módon a gyalázatost megsemmisítse. 
Naponkint csak négy-öt élcet találjon ki, az elegendő, s 
úgy le fogja azt sújtani, hogy többé föl nem kél. Nevessen 
folyton kedves Demokritom! nevettessen engem is s az okos 
emberek győzni fognak.»1 

«Ezt a szabályt mindenkor híven követték is, és min-
den alkalommal csak úgy szórták a gúny és az élcek özö-
nét a papság ellen, és pedig nemcsak kisebb költemények 
és rézmetszetek által, hanein egyenesen és tisztán arra ren-
delt iratokban is.» 

«Nem tagadhatni, hogy a francia papságnak voltak 
olyan tagjai is, melyeknek erkölcsi magukviseletök hivatá-
sukkal és állásukkal nagyban ellenkezett, s amelyek aztán 
a bölcsészeknek alkalmat szolgáltattak arra, hogy az egész 
clerust elkeseredetten bírálgassák. De lehetett azt várni, 
lehetséges volt az, hogy oly nagyszámú társaságnak ne 
legyenek rossz tagjai is? Gondolható volt-e, hogy az a 
nagy romlottság, melylyel a bölcsészek a nemzetnek nagy 
részét megmételyezték, a papság közül is néhányat meg 
ne rontson? Minthogy ezenkívül a papságnak számos tagja 

1 Voltaire, Lettre a d'Alembert 128. Voltaire a hazugságot még több-

ször említi. «A hazugság bűn, ha kárt okoz, de nagy erény, lia hasznot hajt. 

Azért legyen erényesebb, mint valaha. Hazudnunk kell, mint az ördögnek, nem 

félénken, nem rövid ideig, hanem bátran és mindenkor. . . Hazudjatok, bará-

taim, hazudjatok. . . Ezt nektek alkalomadtán megszolgálom.» (Brief an Thiériot 

vom 21. Október 1736. Oeuvres. Páris 1826. LXIII. 109., IIO.) Ez a fölszó-

lítás : Mentez, mentez, mes amis mentez pour la bonne cause. (Hazudjatok, 

hazudjatok, barátaim, a jő ügy érdekében !) levelezéseiben gyakran előfordul. 

Ő maga tudvalevőleg oly könnyűséggel és művészien hazudott, hogy Mon-

tesquieu kénytelen volt róla megjegyezni: «Talán Voltaire az egyedüli ember, 

aki a lehető legrövidebb idő alatt legtöbbet hazudik.» 
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előkelő családokból származott s fényűzés, víg életmód és 
az udvarral való összeköttetések folytán a felsőbb köröknek 
velők született bűnein kívül sok más bűnben leiedzett, sőt 
már a philosophismusnak is meg volt nyerve, nagyon ter-
mészetes, hogy az ilyenek családjuk hagyományos szokásaival 
akkor sem hagytak föl, ha papokká lettek. Csodálhatjuk-e, 
miután az udvar körében minden a kegytől, pártfogástól és 
fondorlatoktól függött —hogy azok, akik a király által adomá-
nyozottjavadalmak után jártak, sokszor azoknak a szokásaikhoz 
és gondolkozás módjukhoz alkalmazkodtak, akiknek kegyére és 
támogatására rászorultak avégből, hogy az ilyen javadalmakat 
elnyerhessék ? Az is nagy visszaélés volt, hogy a főpapok egyház-
megyéjüktől távol, a fővárosban laktak. Ezáltal a püspökök 
jövedelmei nemcsak a megyéktől lőnek elvonva, hanem ez a 
körülmény a vallási állapotokra is káros hatással volt; mert 
a püspökök a megyéjük fölött való fölügyeletet és gondos-
kodást, melyet maguknak kellett volna gyakorolniok, alá-
rendelt személyekre bízták. A Párisban vagy Versaillesban 
tartózkodás a főpapoknak, ahol azok az udvaroncoknak fon-
dorlataiba és mulatságaiba bonyolódtak, erkölcsi életökre is 
hátrányos befolyással volt. A tisztátalan helyről épen nem, 
vagy csak nagy ritkán jöhet ki az ember anélkül, hogy a 
piszokból vagy a szagból valami rá ne ragadjon. S vájjon 
nem volt-e a francia papság között egy LOMÉNIE de BRIENNE, 
toulousi érsek, aki d ' A L E M B E R T - n e k benső barátja vala s aki 
Istent és mindent, ami mennyben és a földön szent, dics-
vágyának föláldozta volna? Vájjon nem épen ily semmirekellő 
és mélyen megromlott volt-e Talleyrand-Perigord is, az autuni 
püspök ? Az sem volt a főpapság részéről tiszteséges eljárás, 
hogy nemesi származásuknál fogva alárendelt s többnyire 
polgári származású papjaikat a legnagyobb szükségben hagyták 
sínlődni s velők lealázóan bántak. Emiatt a forradalmat meg-
előző utolsó tizenkét év alatt a püspökök és az alsóbb rendű 
papok között nyilvános és az elsőkre nézve nem épen tiszte-
séges viszály tört ki.» 

«Azonban mindez bármily alapos legyen is, még sem 
lehet tagadni, hogy a főpapság között nem hiányoztak fér-
fiak, akik tudomány, vallás és erényes élet tekintetében ki-
tűntek s egészen azok voltak, amiknek rendeltetésük értel-
mében lenniök kellett. Ilyenek voltak: BEAUMONT , párisi 
érsek s utóda, INIGNY ; MONTAZET , lyoni érsek, de la M O T T E 
d ' O R L E A N S , amiensi püspök és MACHAUT , aki utána nyeré el 
ezt a püspökséget; H E R C É , dólei püspök; de la MARCHE , st. 
Paul de Leoni püspök; de BEAUSSET , fréjusi püspök; st. 
AULAIRE , poitiersi püspök; F R A N C de POMPIGNAN , viennei 
püspök s még többen.» 

4° 
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«A plébánosok, vagy az ú. n. alsóbb rendű papok, a 
nemzet előtt majdnem kivétel nélkül tiszteletben állottak; 
azért is — nehogy a népet, melynek nagyobb alkalma volt 
papjainak érdemeit ismerni, mint püspökeinek érdemeit — 
fölingereljék, a bölcselők még más cselfogásokhoz voltak 
kénytelenek folyamodni, hogy azoknak tekintetbe vételével 
az óhajtott célt elérjék. Midőn a philosophismusnak gyalá-
zatos tályoga kitört, ezek között is volt ugyan elég kivetni 
való, mint pl. D ILLON , ó-pouzangei plébános, aki 1789. októ-
ber 5-én a nemzetgyűlésben levő gyilkosokat a királyné 
meggyilkolására biztatta; és így szólt: «Ez a hitvány asszony 
az oka minden szerencsétlenségünknek.» Továbbá MASSIEN, 
GREGOIRE, MAROLLE, F A N C H E T , EXPILLY, GOBEL plébánosok. 
De ha ezt a néhány koszos birkát kiveszszük, elmondhatjuk 
bátran, hogy Franciaországnak tudós és erényes papsága voltai 

«A szerzetesekkel hasonlóképen állt a dolog. Tagadni 
nem lehet, hogy körükben itt-ott rendetlenségek és vissza-
élések fordultak elő ; sok tekintetben reformokra szorultak, 
ámbár az a reform, melyet 1766-ban és 1767-ben akartak 
foganatosítani, nem annyira azt célozta, hogy a szerzeteseket 
szabályaiknak megtartására és alapításuk szellemének meg-
őrzésére vezesse, mint inkább azt, hogy a birtokos szer-
zeteseknek birtokaikat az állam javára elkobozza, ami 
már a bölcsészek által a szerzetesek teljes megsemmisítésére 
kigondolt tervnek keresztülvitelét képezte. Ezek között is 
voltak Pernettik, Lemairek, Laurenek, Gerlek, Ceruttik és 
Chabotk. De átlag véve a szerzetesek között is sok tudós 
és erényes ember volt, akik hivatásuk kötelmeit lelkiismere-
tesen teljesítették. Hogy Franciaország s egyátalán a tudo-
mányos világ mit köszönhet a bencéseknek, azt mindenki 
tudja. Más szerzetrendek — a jezsuitákat nem is említve —• 
szintén számos tudóssal dicsekszenek és az utóbbi 25 év alatt 
Párisban még a saint-honoréi kapucinusok is kitűntek a bib-
liai ítészét és a keleti nyelvek terén. Néha a szerzeteseknek 
legbuzgóbb dícséröi maguk az álbölcselkedök voltak, midőn 
a többi papokat gyalázni akarták. így például azon a réz-
metszeten, mely azt az öt püspököt, akik a zárdák reform-
jával megbízva voltak, gyalázólag ábrázolta, különféle szer-
zetesek a bűnbánat jelvényeivel valának lerajzolva s a képen 
ez a fölirat volt olvasható: «azok akarják ezeket reformálni.» 
Még akkor is igazat kelle nekik adni, midőn a philosophis-
mus, a vallás és annak szolgái fölött kegyetlen és véres 
győzelmet aratott. MERCIER , aki nem mulaszt el könnyen 
semmiféle alkalmat arra, hogy a papokat, kiket közönségesen 
bolondoknak nevezett, gúnynyal és gyalázó szavakkal illesse, 
kénytelenítve érzi magát azoknak a papoknak, kiket a kar-
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meliták templomában lefejeztek s akiket st. Firminben részint 
megcsonkítottak, részint széttéptek, részint az emeletről az 
utca kövezetére dobtak, erényeit beismerni. «Nem volt más 
vigaszuk, mondja ö, mint lelkiismeretük, kezeiket és szemeiket 
az égre emelték, mintha a legfönségesebb lényt arra kérték 
volna, hogy gyilkosaiknak megkegyelmezzen.» 1 

«Minthogy a papságnak, jóllehet a. nagyok az álböl-
csekhez fölötte ragaszkodtak, még mindig nagy befolyása 
volt az udvarnál s így attól lehetett tartani, hogy a kormány 
vakságából kiábrándul s a papoknak bántalmaztatása által 
figyelme felköltetik s azt a papok a bölcselet ellen való műkö-
désében támogathatják, más eszközhöz fordultak: a papságot 
a kormány előtt gyanúsították. Ez a gyanúsítás pedig nem 
volt esetleges, hanem megbeszélt és tüzetes terv szerint tör-
tént, épen úgy, mint a papoknak gúnyolása Voltairenek 
d'Aiemberthez intézett levele értelmében.» 

«A sorbonne ugyanis 1773-ban nevezetes előterjesztés-
ben figyelmeztette a kormányt azokra a veszélyekre, melyek 
azt az új bölcselet részéről fenyegették s kimutatá, hogy a 
trónnak fölforgatása kimaradhatatlan következménye lesz 
azoknak az elveknek, melyeket az álbölcselök naponkint 
terjesztenek. D ' A L E M B E R T , aki mindig résen állott, nagyon 
jól érezte, hogy ez a figyelmeztetés minő káros benyomást 
gyakorolhat és hogy a vallás barátjai nem fogják elmulasz-
tani azt, hogy a kormányt gondoskodásra és figyelemre 
ösztökéljék. Azonnal értesíté tehát Voltaire pátriárkát s 
egyszersmind megirta azt is, hogy miképen kell a káros 
benyomásokat elfojtani s azt a gyanút, melybe a papok 
a bölcselőket keverték, a papokra visszahárítani. Az «inter 
Sacerdotium et Impérium» régi viszályokat, melyeket már 
századokon át por lepett, újra elővették s a papokat, mint 
olyan embereket mutaták be, akik a királyi hatalommal 
mindig ellenkeznek, annak tekintélyét \or lá tozni és gyengí-
teni iparkodtak, fölötte uralkodni és elsőbbséget szerezni 
törekednek, a vallásnak tekintélyével visszaélnek, hogy ura-
lom- és birvágyó nézeteiket eltakarják.»2 

«A történelem fényesen bizonyítja azt, amit ALBÁN gróf 
mond, hogy t. i.: «a papság a királyi hatalom ellen sohasem 
vitatkozott még anélkül, hogy ez minden erejét föl ne hasz-
nálta volna arra, hogy amazt a porig alázza s hogy a leg-
csekélyebb mozdulatra, melyet a pápák avégből tevének, 
hogy kezeiket a caesarok jogara után kinyújtsák, ezek minden 

1 Mercier, Nouveau, Páris L p. 104., 108., 109. 
2 Lettre de d'Alember; b. du 18. Jau. et 9. Févr. ¡773 ] du 26. Févr. et 

du 22, Mars. 1774. 

1* 
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eszközt fölhasználtak arra, hogy a pápai széket hatalmukba 
kerítsék;1 de azért ezt elhallgatták és amazokat előszedve 
a legkirívóbb színekkel festették le : nem, mintha a királyok 
jobban tetszettek volna nekik, mint a papok, hanem azért, 
hogy ezeket megrágalmazva, megsemmisítsék és így a kirá-
lyokat alkalomadtán annál könnyebben megbuktathassák.» 

«Az álbölcsek ily módon céljukat érték; szabad kezet 
nyertek; a papok védelem nélkül maradtak, figyelmeztetései-
ket se nem hitték, se tiszteletben nem tartották, és az igaz-
ságot csak akkor ismerték föl, csak akkor látták be a csaló-
dást, midőn már későn volt. «Ah! mennyire megcsaltak 
bennünket! mondá Mária Antoinette, a szerencsétlen királyné, 
most látjuk csak, hogy a királynak a papok voltak leghívebb 
alattvalói !2 

A francia papságban, mint ezt T A I N E is bizonyítja, a for-
radalom kitörésekor sem hazafiság, sem áldozatkészség nem 
hiányzott; jóllehet az egyházat a legvadabb módon üldözték, 
mihelyt a bölcsészek kerültek a hatalom polcára.3 Hogy az 

1 L . Eeller, Dictionnaire historique, Tom. VI. p. 652. — Számos libe-

rális irónak örömére és megnyugtatására ideiktatjuk Bazard socialistának 

következő megjegyzéseit VII. Gergelyről : «Azok az irók, akik, valahányszor 

a pápáknak a földi dolgok fölött való hatalmáról szó volt, a fejedelmek jo-

gaiért annyira aggódtak, azoknak tekintélyét megóvni igyekeztek ; akik oly 

nagy lármát csapnak az állítólagos veszélyek miatt, melyeknek a nép állítólag 

ki van téve, — ezek ugyanazok, akik különben a monarkliiának legveszedel-

mesebb ellenségei s a forradalom jogainak legbuzgóbb védelmezői.» (Bazard, 

Doctrine Saint-Simonienne. Exposition. Paris, 1854. p. 391.) 
2 Barruel, Mémoires poun servir à l'histoire du Jacobinisme. Londres, 

1797—1803. Tom. I. p. 225. — J. A. von Stark, Triumpli der Philosophie 

im achtzehnten Jahrhundert. Frankfurt, 1803. (3. Aufl. Regensburg, 1847. S. 

166—173.) 
3 Mindezek dacára Sybel, Maurenbrecher, Laurent stb. elég vakmerők 

azt állítani, hogy a világ a szabadságot és a vallási türelmet a XVIII. század 

bölcsészeinek köszönheti. «Le dix-huitième siècle a inauguré l'ère de la tolé-

rance. Qui fut l'apôtre de la liberté ? La philosophie», így ir Laurent F. 

(Etudes sur l'histoire de l'humanité XII. 315.) A más vallás és más meggyő-

ződés iránt való türelem még nagyon fiatal erény, a mult század fölvilágosító 

bölcseletének szüleménye», mondja Maurenbrecher (Studien und Skizzen zur 

Geschichte der Reformationszeit. 1874. S. 20). — Ezeknek a liberális taná-

roknak tanulságul szolgáljon Grimmnek következő nyilatkozata : «Még eddig 

minden nagy ember türelmetlen volt és annak is kell mindegyiknek lennie. 

Ha az ember útjában nyájas fejedelemre talál, türelmet Kell neki prédikálni, 

hogy tőrbe csalva, türelmes legyen avégre, hogy az elnyomott fél időt nyer-

jen a szabadulásra és ellenfelének elnyomására. így tehát Voltaire beszéde, 

llki szüntelen a türelmet hajtogatja, bolondoknak, rászedetteknek vagy olya-
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egyház ellen elkövetett gyalázatos erőszakosságokat men-
tegessék, a francia papságot tudatlannak és erkölcstelennek 
festik le, s egy DuBOis-nak hirhedt neve, [kiről különben 
Kreiten Voltaire című müvében (ford. Makra és Rózsa I. k. 
56 lap, 1. jegyzet) azt mondja, hogy «szent ugyan — el-
hiszszük — nem volt, de oly szemérmetlen sem, mint aminő-
nek sokan mondják.»] BERNIS, R O H A N S mások az egész osz-
tálynak jellemzésére példák gyanánt hozatnak föl. Ennél nincs 
igazságtalanabb eljárás. Bátran megengedhetjük a nevezet-
teknek összes botrányait, és mégis állíthatjuk, hogy a régi 
társadalomnak erkölcsileg legderekabb osztálya a francia 
papság volt.1 BÜRKE a francia papságot átalán úgy irja le, 

noknak való, akik a dologban nincsenek érdekelve.» (Correspondance de 
Grimm, lettre du i e r Juin 1772.) Ezekben, melyek a későbbi kiadásokból ki 
vannak hagyva, a fölvilágosodott bölcselők benső barátja elvtársainak, akiknek 
kétszínűségök minden élesen figyelő előtt föltűnhetett, szívok titkát árulja el. 
Voltaire péld. Chabanonhoz így i r : «Nem volna rossz, minden jezsuitát egy-
egy jansenistával a nyakán, a tengerbe dobni.» — Más alkalommal nagyon 
sajnálja, hogy a bölcselők sem elegendően nincsenek, sem eléggé nem szor-
galmasok, «hogy a világnak újjászületését tűzzel-vassal megvalósítanák.» (Lettre 
á Damilaville, 26 Janvier, 1762. Oeuvres. Paris, 1825. LXII. 207.) — II. Fri-
gyeshez így i r : «Föl kell forgatni az egész földkerekségét és a bölcselet 
uralma alá kell azt hajtani.» (Lettres du i e r j a n v . 1 7 7 0 ; du 15 sept. 1775.) — 
V. ö. Kreiten, Voltaire, 1885. S. 471., 472., ford. Makra és Rózsa, II. köt., 
502. lap. — Comte Ágoston helyesen mondja : «A rendszeres türelem nem lehet-
séges s tényleg soha nem is létezett, legfőkép közönyös vagy kétséges dolgokban s 
e szerint a föltétlen lelkiismeret-szabadság kihirdetésének dacára, a forradalmi 
politikának gyakorlati alkalmazásában. A protestantismus türelmetlensége egy 
cseppet sem kevésbé zsarnoki, mint az a türelmetlenség, melyet a katholicis-
musnak annyira a szemére hánynak . . . Tudva van, hogy a francia forrada-
lom intézői mily borzasztó erélylyel kísérlették meg a forradalmi bölcselet 
főbb dogmáiba való átalános, önkénytes vagy erőszakolt beleegyezést meg-
nyerni» . . . (Philosophie positive IV. 51.) — Ama bölcselőknek közvetetlen 
tanítványaik, a jakobinusok, minden vallás ellen dühöngenek, a protestáns, a 
zsidó vallás, de leginkább, leghevesebben és Iegdühösebben a katholicismus 
ellen. «A jakobinusok szívén semmi sem fekszik annyira, mint a katholicismus 
ellen való harc; programmjuknak egyik pontját sem hajtják végre oly kitartással 
és állhatatossággal, mint ezt ; mert itt amaz igazságról van szó, melynek hordo-
zói, harcosai és kezelői a jakobinusok. Az igazságnak szolgái még sohasem 
használták föl annyira és részletesen hatalmukat a tévely kiirtására, mint ezek.« 
(Taine, III. 84., 85.) 

1 Hellwald F. (Culturgeschichte, 3. Aufl. II. 516) így szól: «Nehogy 
azonban az összes francia fő- és alsóbb papságot e néhány után ítéljük 
ne feledjük, hogy a forradalom alatt több mint 4000 pap pecsételte m 
Halálával papi hűségét, hogy 1792. szeptember hóban a párisi öldö 
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mint «szelíd lelkületű és jó erkölcsű egyéneket; a nagyobb 
méltóságban levőket tiszta fölfogásúaknak és szabadelvűek-
nek, legnemesebb értelemben vett világfiaknak, előkelő 
társadalmi osztálynak tanulta ismerni,1 Tocqueville, aki a régi 
Franciaországot úgy ismeri, mint rajta kívül senki más, így 
nyilatkozik: «Ha mindent összevetek, nem tudom, hogy 
néhány tag bűnös üzelmeinek dacára, volt-e valaha a világon 
kitűnőbb katholikus papság, mint a franciaországbeli abban 
a pillanatban, midőn azt a forradalom meglepte, volt-e olyan 
papság, mely fölvilágosodottabb, népszerűbb, kevésbé a pusz-
tán magán erények mögé zárkozott, közerényekkel megál-
dottabb s egyúttal, mint az üldözések megmutatták, hithűbb 
lett volna. Midőn én az ókor történelmét kezdtem tanulmá-
nyozni, teljesen el voltam fogulva ama papság iránt; de 
midőn tanulmányaimat befejeztem, tisztelettel teltem el 
iránta.»2 De igtassuk még ide PrrT-nek a nagy nevű pro-
testánsnak a nyilatkozatát, aki a száműzetésben élő francia 
püspökökről 1799. évben az angol parlament előtt így nyi-
latkozott: «Kevés ember fogja ezeknek a tiszteletreméltó 
embereknek jámborságát, fedhetetlen magukviseletét és fáj-
dalommal teljes türelmét elfeledni. Hirtelen oly nemzet közé 
űzetve, melynek vallása, nyelve, erkölcsei és szokásai az 
övékhez nem hasonlítanak, annak tiszteletét és vonzalmát maguk 
iránt meg tudták nyerni, amennyiben jámbor és illedelmes 
életet éltek. Azért meg is áldotta az ég azt az országot, 
amely őket befogadta. Az isteni gondviselés dicsőséggel és 
tisztelettel árasztotta el, míg a többi országoknak nagy ré-
szök különös és átalános szenvedésnek volt kitéve. Házaiban 
béke, falai között bőség uralkodott. Kereskedelmét minden 
éghajlat elömozdítá, s győzelmét az összes tengerek hir-
dették.» 3 

A R N D K Á R O L Y E D E liberális német történetiró így nyi-
latkozik : «A francia papság a lehető legpusztítóbb és leg-
vadabb mozgalmak közepett, melyek úgy látszott, hogy 
mindent megingattak és leromboltak, eltekintve a politikai 
és vallási meggyőződéstől, figyelemre méltó jelét adta áll-
hatatosságának. Dacára a korszellem ellenkező áramlatának, 

mával néhány száz pap, püspök és érsek, köztük Larochefoucauld érsek is, 

ontotta vérét, akik keresztény vértanukként gyilkos kezek áltak múltak ki.» 
1 E. Bürke, Betrachtungen über die franz. Revolution, neu bearbeitet 

von Friedr. von Gentz. Braunschweig, 1838. I. 246. 
2 A . v. Tocqueville, Das alte Staatswesen und die Revolution. Deutsch 

von Boscowitz. Leipzig, 1857. S. 133. 
3 Jager, Hist. de l'Eglise de Francé pendant la Révolution. Paris, 1852. 

III. 448/ 
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a benne uralkodó elv sokkal hatalmasabb volt, mínt a király* 
ságnak és a nemességnek éltető szelleme, s az ellenség 
támadásainak keveset engedett. A francia papság dacára a 
legvéresebb üldözéseknek, a legnagyobb elszigeteltségnek, az 
összes világi viszonyok teljes átalakulásának, sajátságos jel-
legét megőrizte, s nem vérzett el sebeiben, míg a királyság 
és a nemesség egy időre egészen eltűntek, s csak később 
egészen megváltózva jöttek ismét fölszínre. Dacára annak, 
hogy a papság számos tagja oly gyönge és korlátolt vala, az a 
tudat, hogy az érzéki határokat s véges formákat meghaladó 
rendszert védelmez s annak látható képviselője oly nagy 
erőt kölcsönzött neki, aminővel a királyság és nemesség soha 
sem voltak fölruházva, mert ezek csak a világ talaján gyöke-
rezve, annak átalakulásai elől nem zárkózhattak el . . .» 

«Mindaddig, míg az egyház gazdag és hatalmas volt, 
gyakran elidegenedést és irigységet támasztott. Most azonban, 
midőn tagjai nagy számban, felsőbbrangú tagjai pedig majd-
nem mindnyájan a szegénységnek és üldözésnek voltak kitéve, 
nehogy lelkiismeretüket terheljék, a bátorságnak és hűség-
nek eme bizonyítéka eleven, de sokáig némán maradt rész-
vétet keltett amaz alapelvek iránt, melyeket ők védelmeztek. 
Nem volt többé könnyű olyan elveket kigúnyolni, amelyek 
azokat oly nagy áldozatokra lelkesítették. Számos előkelő egyén, 
aki a XVIII. század eszméitől áthatva, a kereszténységet 
azelőtt se nem szerette, se fölfogni nem tudta, elkezdett a 
papsághoz közeledni csupán rokonszenvből ama becsület- és 
kötelességérzés iránt, amely nem engedte meg neki, hogy 
a forradalom igazságtalan és fenyegető követelményei előtt 
meghajoljon.» 1 

T A I N E a francia forradalom történetének harmadik kö-
tetében így szól: «A vidéken szétszórva élő 30,000 nemest 
ifjúságától fogva fegyverforgatásra tanították. Ezek legtöbb-
nyire szegények lévén, falusi kastélyaikban erdőkerülőik vagy 
vadászaik társaságában mértékletes, egyszerű, minden fény-
űzést és kényelmet nélkülöző életet éltek. Sokat jártak a 
szabadban, hogy erősek legyenek. A gyermek 6 éves korá-
ban lovagolni kezdett s a vadászatokon csakhamar részt vett. 
Ily módon az időjárás viszontagságainak elviselésére megedzé 
magát, később valamely akadémián tagjait mindennemű erő-
feszítésre képessé tevé s megszerzé a hadi életre szükséges 
erőt és egészséget. A gyermeket már gyenge korában ka-
tonai szellem hatotta át; az atya és a családnak férfi tagjai az 
asztalnál hadi viszontagságaikról és tetteikről társalogtak, ezál-

1 K. Ed. Arnd, Geschichte der französischen Revolution 1789 — 1799. 

Braunschweig, 1851. 6 Bde. II. 106.—107. 
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tal a fiatal ábrándozó tehetség lelkesült s megszokta a katonai 
pályát olyannak tekinteni, mint amely egyedül illik a bátor 
és nemeslelkü férfiúhoz. Könnyen megfogható tehát, hogy 
miért szentelte magát Franciaország aristokratiájának fiatal-
sága oly korán a katonai életpályára.1 Hírneves katonáknak 
emlékirataikból, valamint meggyilkolt, kivégzett vagy meg-
szökött nemeseknek számos fönnmaradt szolgálati bizonyít-
ványaikból láthatjuk, hogy nagyrészök már 16 éves korában 
katona lett, mások 14, 13, sőt néha 11 éves korukban is. 
D E S ECHEROLLES százados egyetlen, 9 éves figyermekét, 
valamint több más hasonló korú rokongyermeket magával 
vitt a hadseregbe; s ezek a tacskók kipróbált katonai bátor-
sággal harcoltak s egyik közülök golyó által találva, lábát 
veszíté. A századosnak fia 12 éves korában kardvágást ka-
pott, mely egyik arcát fülétől egész felső ajakáig lemetszé 
s midőn, még mint gyermek, a szent Lajos-rend keresztjét 
megkapta, már hét sebe volt.» 

«A francia nemesség állásához kötött hagyományos kö-
telességének tekinté az államnak szolgálni, háborúba menni 
s életét kockáztatni. Nagy részök kötelességének teljesítésé-
ben mellék célra nem is gondolt; semmi előnyt nem kívánt. 
Birtok és pártfogás hiányában az előmenetelről lemondott; 
jól tudta, hogy a legmagasbb rangok a gazdag aristokratia, 
a versaillesi udvaroncok számára voltak föntartva. Ez volt 
az oka, hogy 15—20 évi szolgálat után is, mint egyszerű 
századosok tértek vissza szülőföldjükre egyedül a Szent-
Lajos-rend keresztjével díszítve, s a legjobb esetben csekély 
nyugdíjjal jutalmazva s megelégedtek azzal az öntudattal, 
hogy kötelességüket teljesítették s magukkal meg lehetnek 

1 Hét-nyolc éves koromban már tudtam, hogy mi a csata ; voltam egy 
megszállott városban és három megszállásban vettem részt. Valamivel később 
már katonák vettek körül ; öreg, szolgálatban megőszült tisztek, akik a szom-
szédságban visszavonultan éltek, szenvedélyemet növelték. Arra gondoltam, 
hogy Turenne 12 éves korában ágyü csővén aludt . . . A hadakozáshoz oly 
nagy kedvem volt, hogy a lakhelyünktől két mérföldre eső «Royal-Vaisseaux» 
ezrednek egyik tisztjével összebeszéltem, hogy háborü esetén az ő szakaszába 
lépjek, anélkül, hogy arról valakinek szólnék; boldogságomat csakis vitézi 
tettekben kerestem.» (Fiirst von Ligne, «Memoiren»). — Sachsen marsallnak 
emlékirataiból kitűnik, hogy 12 éves korában a szász légiókhoz tartozott, s a 
többi katonákkal, puskával a vállán, Szászországból Flandriába gyalog ment 
s még 13 éves kora előtt a malplaqueti csatában résztvett. Bonhomme Iiono-
rének «Fernig kisasszony levelezése» című művéből megtudjuk, hogy a két 
nővér — 13, illetőleg 16 éves — férfiruhába öltözve Dumouriez seregében 
atyja oldalán harcolt. A nemesi ifjüságnak erről a harcias hajlamáról említést 
tesz Berquin és Marmontel is egyik iratában. 



elégedve. Midőn a forradalom bekövetkezett, ezeknek a 
vitéz férfiaknak régi, a modern eszmék által megtisztult be-
csületérzésük majdnem polgárerénynyé lön. Láttuk, hogy 
1789—1792-ig mily mérsékletet, mily nagylelkűséget, önmeg-
tagadást, hidegvérüséget s önzetlenséget tanúsítottak, mily 
nehezen határozták el magukat az öldöklésre, mily lelki 
erővel engedték magukat letiporni anélkül, hogy a letiprást 
kölcsönösen gyakorolták volna, végre mennyire törekedtek, 
hogy a közrendnek legalább külső látszatát megőrizzék, 
midőn azt fentartani már többé nem lehetett. Születésöknél, 
neveltetésöknél és élethivatásuknál fogva honfiak és katonák 
lévén, külön iskolát képeztek, melynek föntartása szükséges 
lett volna, minthogy az a társadalomnak a bel- és külföldi 
ellenség legyőzésére kívántató, legjobb minőségű eszközökkel 
szolgálhatott. A francia nemesek a német nemességnél ke-
vesebb komolysággal és nagyobb tétlenséggel, lazultabb 
fegyelemmel és sokkal világiasabb erkölcsökkel, de nagyobb 
szelídséggel, finomabb udvariassággal és finomabb eszmékkel 
plántálták át fiaikba a hagyományokat és az előítéleteket, a 
szokásokat és a tehetségeket, a testi, szellemi és erkölcsi 
erélyt, szóval mindazokat a tulajdonságokat, melyeknek se-
gítségével a porosz nemesek a porosz hadsereget megterem-
tették, a német hadsereget alakították és Németországot 
Európának vezérhatalmává emelték.» 

«Mutatis mutandis ugyanez áll az egyházról is. Majdnem 
összes személyzete, az egész alsó és középrendü papság, a 
plébánosok, a kanonokok, az alapítványi káplánok, az isko-
láknak, collegiumoknak és papneveldéknek tanítói és igaz-
gatói, a 65,000-t meghaladó papság egészben és nagyban 
véve olyan egészséges testületet képeztek, mely föladatát mél-
tóképen teljesítette. «Az egészet összevéve és egyesek bűnös-
ségének dacára», mondja T O C Q U E V I L L E «a régi rendszer és 
a forradalom» című könyvében, «nem hiszem, hogy a vilá-
gon volt valaha nevezetesebb papság, mint a francia katho-
likus papság a forradalom előtt — és olyan meg épen nem 
volt, amely annyira fölvilágosodott és hazafias, személyes 
erényeire oly kevéssé szorítkozó, közerényekben annyira 
kitűnő s amellett oly hitbuzgó lett volna . . . A forradalom 
előtti társadalom tanulmányozását előítélettel eltelve kezd-
tem meg s teljes elismeréssel fejeztem azt be.» Hosszas és 
gondos búvárkodás után Tocquevillel ugyanarra az ered-
ményre jutottunk.» 

«Azonkívül jól meg kell jegyeznünk, hogy a javadalma-
sok nagyobbrészt jobb családokból származtak, épúgy, mint 
mai napság; számos olyan állás volt, melyre csak nemesek, 
és tudósoknak a gyermekeik léphettek és maguknak a pá-
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lyázóknak is hit- vagy egyházjogtudoroknak kelle lenniok. 
Akkor sokkal több gyermek volt Franciaországban, mint 
most és pedig nemcsak a parasztok, hanem a kisebb rangú 
nemesség, vagyis a jó polgárság között is. Ennek az volt a 
következménye, hogy egy gyermeket minden család szívesen 
szentelt a papi pályára. Az ifjak pedig annál szívesebben 
léptek erre a pályára, minthogy az több elönynyel és ke-
vesebb bajjal járt, mint mai napság. A papság még akkor 
nem volt a demokratia bizalmatlanságának és ellenségeske-
désének tárgya. A pap biztos volt arról, hogy útjában a 
munkás, illetve a földművelő köszönti öt. Községének pol-
gárságával pedig oly jó viszonyban állott, mintha annak 
családjához tartozott volna. Számíthatott reá, hogy életfogy-
tiglan állásában marad, békés, tisztelet- és szeretetben gazdag 
életet élhet s a közönség jóakarata fogja öt kisérni. Más 
részről pedig sokkal függetlenebb volt, mint mai napság. 
Nem az állam fizette; jövedelmét előre biztosított forrásokból 
— erre különösen kijelölt birtokokból — törvényes tizedek-
ből stb. húzta s attól öt sem kedvezőtlen rendőri jelentés, sem 
miniszteri szeszély meg nem foszthatta, sem a költségvetési 
zavarok, sem a polgári hatóságok gonosz szándéka azt számára 
kétségessé nem tehette. Egyházi elüljárói iránt előzékeny 
volt, de azért függetlenségét megőrizte. A püspök alattvalói 
iránt nem az volt, ami a concordatum óta, nem volt azok-
nak korlátlan hatalmú urok, akinek ma hatalma van tíz 
plébános közül kilencet tetszése szerint kinevezni vagy el-
mozdítani. Három-négy, sokszor tizennégy-tizenöt esetben 
nem volt joga az üresedésben lévő plébániákat betölteni, 
mert ez a jog sokszor más tényezőket illetett, u. m.: a 
székesegyházi vagy zárdai káptalanokat, a földbirtokost, 
kinek elődei az illető egyházat építették vagy javadalmazták^ 
végre a pápát, a királyt vagy a községet. Más elemeknek a 
püspök jogkörébe való eme beavatkozása által ennek ha-
talma érzékeny korlátozást szenvedett. Ehez járult, hogy a 
kinevezett plébánost vagy kanonokot hivatalából tetszés 
szerint elmozdítani nem lehetett. Elmozdítására vagy csak 
fölfüggesztésére is a legtöbb esetben a szentszék előtt foly-
tatott rendes pőrvitel volt szükséges. S ha jogilag elmoz-
díthatatlan volt, erkölcsileg is majdnem az vala, azaz: sze-
mélyes érdemei nagyobbrészt elégségesek voltak arra, hogy 
állását el ne veszítse, mert ha a legfelsőbb állásokat 
kegy és pártfogás útján adományozták is, a közép állásokat 
tudós és erényes életű férfiak kapták. Számos kanonok és 
püspöki helynök, majdnem valamennyi városi plébános hit-
vagy kánonjogtudor volt s e tudományos fokozat elnyerését 
8—9 évi tanulás előzte meg. A sorbonneon és a saint-Sulpcie 
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papnöveldében az elavult módszer dacára is sokat tanultak; 
az ottani gyakorlati és tartós szellemi tornászat legalább is 
jó logikusokat képezett. «Kedves abbém», mondá T U R G O T 
mosolyogva MORELLET-nek, «csak mi, akik tudori vizsgála-
tunkat letettük, tudunk helyesen érvelni.» 1 Az akkori theo-
logiai oktatás körülbelül a mostani bölcseleti oktatásnak 
felelt meg; a szellem sokkal kevesebb szabadságot kapott, 
de sokkal több használható fogalomnak jutott a birtokába; 
kevésbé volt ingerült, de annál termékenyebb lön. A XIX. 
század a sorbonneján egyes elütő gondolkozású egyének szem-
lélődő bölcseletét tanulják, akiknek az emberiség nagy töme-
gére befolyásuk nem volt; a XVIII. század sorbonneján azon-
ban a dogmákba, az erkölcstanba, amaz egyház fegyelmébe, 
történelmébe és tanaiba voltak elmélyedve, amely már körül-
belül tizenhét századot élt át s amelyhez még ma is 150 
millió embernél több tartozik.» 

«Az elméleti műveltséggel a gyakorlati iskolázottság 
egyesült. A plébános, a kanonok, a föesperes, a püspök nem 
ideiglenes állású, hosszúkabátos s az államtól fizetett idegen 
volt; nem volt hivatala és ruházata által századától elvá-
lasztva, mint a mai papság; nem egyedül egyházi ügyeire 
szorítkozott. Kezelte a jószágokat, melyekből jövedelmét 
húzta; bérbe adott, javított, épített s az aratási kilátások, 
útak és csatornák készítése iránt érdeklődött. Ebben a te-
kintetben ép annyi tapasztalata volt, mint bármely világi 
földbirtokosnak. S minthogy ezenkívül egy nagy- és egy kis-
birtokosok társaságának — vagyis egyrészt a káptalannak 
vagy a presbyteriumnak, másrészt pedig az egyházmegyének 
és a francia egyháznak — tagja volt, közvetve vagy közve-
tetlenül résztvett a fontosabb világi ügyekben, gyűléseken, 
tanácskozásokon, közös kiadásokban, a költségvetés megál-
lapításában stb., úgy, hogy némelykor a közügyekben és a 
közigazgatásban ép oly ügyes volt, mint a polgármester, a 
helyettes, a főbérlő vagy az intéző. Ami pedig a szabadelvü-
séget illeti, a papság ép a forradalom előtt a legkisebb plé-
bánostól kezdve egész a legelső püspökig szabadelvűbb volt, 
mint bármikor azelőtt vagy azóta.» 

«A papságnak földrajzi beosztását illetőleg megjegy-
zendő, hogy a 40,000 plébánia közül még a legkisebbnek is 
volt önálló plébánosa vagy plébános-helyettese. Ezer meg 
ezer kicsiny, félreeső, szegény faluban a plébános volt az 
egyedüli ember, aki folyékonyan tudott olvasni vagy irni, s 
számos nagyobb faluban rajta kívül még csak a helyben lakó 

1 Turgot szintúgy mint .Moreilet a sorbonneból került ki és eredetileg 

papi pályára készült. V. ö. Mastier, Yie de Turgot. 
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földesúr, az ügyvéd, vagy a félmüveit gazdatiszt értette 
ezt a művészetet.1 Vagy ugyan melyik tanult és latinul tudó 
ember adja rá a fejét, hogy mint agglegény évi három- egész 
hatszáz frank fizetésért szegcny nép között szegénységben 
éljen ? Ezt csak a papok tették; hivatásuk kibékíté őket ál-
lásuknak anyagi nyomorával. Vallástanítók, erkölcsbírák, jó-
tevők, lelki tanácsadók voltak; vigasztaló és komoly világ-
nézetet hirdettek, melyet oly istentisztelet által igyekeztek 
megértetni, amely egyedül alkalmas hiveik lelki igényeinek 
megfelelni. Világos, hogy főkép azok a franciák, akik kézi 
munkával foglalkoztak, az eszményi világot csak bizonyos 
külsőségek által voltak képesek fölfogni. A történelem két-
ségtelenül tanítja, hogy az örökölt hit mellett semmi eret-
nekség, semmi szakadás, sem a reformatio, sem a jansenis-
mus nem volt képes lábrakapni. Mélyen gyökerezett ez a 
nemzetnek életében, vérmérsékletében, a fajnak képzelö-
tehetségében és érzelemvilágában. A régi szokás, hagyomány 
és a gyakorlat által emberemlékezetet meghaladó idő óta a 
szívbe, lélekbe és gondolkozásmódba beojtva, ösztönszerű, 
majdnem fizikai szükségletté vált s így a pap ép oly nélkü-
lözhetetlen volt a faluban, mint a község kútja; hiszen ö is 
szomjat oltott, a léleknek szomját s az erre szükséges vizet 
a lakosok csakis nála találhatták meg.» 

«A hivatás nemességének teljesen megfelelt a jellem 
nemessége. Ennek a papságnak áldozatkészségét a legkevésbé 
lehet elvitatni. Önkényt szenvedett azért, amit igaznak tar-
tott. Bár 1790-ben számos pap az alkotmányra az esküt le-
tette, azonban vagy valami kikötéssel éltek, vagy az esküt 
megengedettnek tartották; azért is azt sokan életük veszé-
lyeztetésével is visszavonták, midőn a püspököket letették s 
a pápa nem tetszését fejezte ki. Nehogy szakadárságot idéz-
zenek elő, kötelességeidet az előbbi szokás szerint látták el 
s magukat a tömeg durvaságának és a törvény szigorának 
bátran kitették. Különben a papságnak kétharmadrésze, da-

1 Számos egyházmegyében, különösen Besangonban, a falusi plébániák 
gyakran kitűnő emberek kezeiben voltak. «Ott nem csuclálkoztak azon, hogy 
oly európai hírű ember, mint Bergier, vagy oly nevezetes csillagász, mint 
Mongin, kiknek műveik Lalandenak bibliográfiájában előkelő helyet foglalnak 
el, életüket parasztok között tölték . . . Boillau, a kitűnő természetbüvár, ép 
f>jy nagylelkű, mint szellemes pap, Rochejeanban levő lelkészi lakát iskolává 
és műzeummá alakította. Számos főűri családból származott pap falujába te-
mette magát, néha családi birtokán, s nem elégedett meg azzal, hogy jöve-
delmét híveivel megoszsza, hanem még végrendeletében is azoknak hagyta 
birtoka nagy részét.» (Sauzay , Geschichte der revolutionären Verfolgungen 
;m Departement Doubs I. 16.) 
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cára minden fenyegetés- és kísértésnek, vonakodott az esküt 
letenni. Még a világi papok felsőbb köreiben is, melyeknek 
kételkedése és lanyhasága ismeretes volt, a hit hiányában a 
becsület tartá fönn a bátorságot. Majdnem mindnyájan, az 
alsóbb úgy, mint a felsőbb rangúak, a saját érdeköket, biz-
tosságukat, jólétöket állásuk méltóságának és a lelkiismeret 
parancsának alárendelték. Megraboltatásukat, száműzetésüket, 
bezáratásukat, kínzatásukat, kivégeztetésöket ép oly türe-
lemmel viselték, mint az ősegyház tagjai s valamint ezek le-
győzhetetlen szelídségöknek, úgy az övéknek is az lett a 
következménye, hogy hóhérjaik megbénultak, kínzóik elbá-
gyadtak s a közvélemény arra a meggyőződésre jutott, hogy 
hithű, érdemes és nemes emberek voltak.»1 

«Az előkelők harmadik csoportozatanak felsőbb rang-
osztálya a két előbbivel határos volt. Ez a polgárság, 
mely majdnem kizárólag csak a városokban volt található s 
sokféle fokozatában a királyi bírótól kezdve egész a gazdag 
kereskedőig vagy gyárosig majdnem minden félig-meddig 
müveit egyént magában foglalt, körülbelül 100,000 családot, 
melyek ugyanahhoz a körhöz tartoztak, mint a mai polgár-
ság, azaz: állott tőkepénzesekből, előkelőbb kereskedőkből 
és iparosokból, ügyvédekből, jegyzőkből, orvosokból, művé-
szekből, építészekből, mérnökökből és közhivatalnokokból.» 

«A hivatalnok-karnak nagyon sok tagja volt, de az a 
maitól két lényeges pontban különbözött. Egyrészt a hiva-
talok, miként a jegyzői és a közügynöki állások, magántu-
lajdont képeztek. A törvényszéki, az adó- és a sóhivatalokat, 
az országos főtörvényszéknél, a vámhivatalnál, a pénzverő 
intézetnél, a vadászatnál, erdészetnél és vízügynél, a keres-
kedelmi törvényszéknél levő s a különféle polgári, közigaz-
gatási és a bünfenyítö törvényszéki elnöki, tanácsosi és ügyészi 
állásokat, a különféle kincstárnoki állásokat, az adószedők és 
ellenörök állását, valamint számos más hivatalt több, mint 
száz év óta az állam olyformán adta el pénzért, úgy, hogy 
azok végérvényesen a vevőknek tulajdonává lettek, akik aztán 
hivatalukat úgy tekintették, mint földbirtokot. Azért a tu-
lajdonosok a hivatalos állásokat tetszés szerinti árért nyil-
vános ajánlat s nyilvános tudakozódás útján a legtöbbet 
ígérőnek eladhatták. Azonkívül az egyes hivatalnok karok 
minden városban külön testületet képeztek a közjegyzői vagy 
a kereskedelmi kamarák mintájára. Minden ilyen kisebb vagy 
nagyobb egyesületnek voltak alapszabályai, gyűléseket tartott, 
pénztára volt s gyakran polgárjogoknak is örvendett, — joga 

1 Taine, Das revolutionäre Frankreich III. 381—388. (La Revolution 

III. 407—416.) 



volt pert vinni, néha még politikai jogokban is részesült, 
amennyiben a községtanácsba képviselőket küldhetett. E tes-
tületek tagjainak tehát nemcsak személyes, hanem közös ér-
dekeik is voltak.» 

«Minthogy a hivatalnoki állás, amint láttuk, egészen más 
volt, mint jelenleg, azért egészen más volt annak a jellege 
is, mások erkölcsei és hajlamai. Mindenekelőtt sokkal füg-
getlenebb volt. Attól nem kellett féluie, hogy politikai 
okokból, vagy valamely fölebbvalónak egyszerű besúgására 
csak azért letegyék vagy elbocsássák, hogy amint napjainkban 
szokás — valamely képviselő vagy miniszter kegyeltjének 
helyet csináljon. Először is az ilyesmi száz évvel ezelőtt sok 
pénzbe került volna, mert az illetőnek állása árát, vagyis a 
tiszta jövedelemnek legalább is tízszeresét kellett vala meg-
téríteni. Másodszor az illetőnek elég védelmi eszköz és út 
állott rendelkezésére, mert mindeniknek egész testület volt 
a háta mögött, sokszor még más összesógorosodó testületek, 
és ha sok rokona, barátja és kegyence volt, — az egész 
város. Az egész raj megakadályozta, hogy az egyes méh az 
önkény szeszélyei vagy durvasága által szenvedjen. Egyik 
párisi ügyvéd kartársainak segélyével ily esetben egy főurat, 
aki öt megbántotta, a legfényesebb elégtételre kényszerített. 
«Franciaországban a forradalom előtt a hivatalnok majdnem 
elmozdíthatatlan volt s állását méltósággal és biztosan betölt-
hette anélkül, hogy kényszerítve lett volna a főváros felé 
tekinteni, időről-időre ottan megjelenni, hogy az irodákban 
ide-oda futkározzék s pártfogóival jó viszonyban maradjon. 
Nem volt kénytelen viszonyaira oly nagyon ügyelni, nehogy 
úgy éljen, mint a madár az ágon.» Továbbá, dícsvágya kor-
látozva volt. Nem gondolt folyton az előmenetelre, vagy hogy 
vidéki városból Párisba, vagy legalább kis városból nagyobba 
jusson. Ez rá nézve nagyon alkalmatlan és nehéz lett volna, 
először el kellett volna régi állását adnia, ami nem volt min-
dig könnyű dolog, azután másikat, sokkal drágábbat szereznie, 
ami pedig nem mindig tetszhetett neki. Az akkori hivatalnok 
állásának és lakásának változtatását oly kevéssé viselte a 
szívén, mint manapság valamely bordelaisi börzeügynök, vagy 
lyoni jegyző a Párisba való költözködést. A mostani hivatal-
nokok vándormadarak, akik egy intésre majd ide, majd oda, 
majd ebbe, majd abba az idegen városba hurcolkodnak, ahol 
bérelt lakásokban, sokszor hónapos szobákban, sőt néha ven-
déglökben laknak, anélkül, hogy állandó tartózkodás, föld-
birtok, vagy bármely más helyi érdek által helyhez volnának 
kötve. Ezek az örökös nomádok minden pillanatban sürgönyt 
várhatnak, mely őket fizetésfölemelés mellett valamely tá-
voli városba helyezi á t ; mindenütt csak átvonuló idegenek, 
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folyton készen arra, hogy háztartásukat föloszlassák. Elődeik 
száz évvel ezelőtt egészen máskép voltak ! Azok a környék-
ből származtak, állandóak, elégedettek voltak, az előléptetés 
vágya nem kínozta őket. Megelégedtek testületükben vagy 
városukban töltött életpályájukkal s változatosságra nem is 
gondoltak, a viszonyokkal megbarátkoztak, testületi szelle-
met sajátítottak el, az egyéni önzésen fölülemelkedtek és arra 
törekedtek, hogy állásuknak és hivatásuknak érdekeit és ki-
váltságait minden megtámadás ellen megvédelmezzék. Egész 
életöket szülővárosukban töltve el, kartársak, rokonok és ifjú-
kori barátok között éltek és azoknak elvtársaik voltak. A 
nyomasztó adóktól megszabadulva s bizonyos jólétet élvezve, 
rendszerint fölülemelkedtek a birvágyó gondolatok és a durva 
vágyakon. Egyszerűséghez, mérséklethez és takarékossághoz 
szokva, az állásuknak ára és jövedelme között levő arányta-
lanság nekik föl sem tiint, a fényűzéssel keveset törődtek s 
nem érezték szükségét annak, hogy évről-évre többet sze-
rezzenek. Ily körülmények közölt a hiúság és nagylelkűség-
nek ösztönei, mint a francia nemzeti jellemnek alaptulajdon-
ságai jutottak fölényre. A polgárságnak magasabb osztályai, 
névszerint a törvénykezéssel foglalkozók magukat a többieknél 
jobbaknak tartot ták; úgy tekinték magukat, mint a harmadik 
rendnek nemességét, kevesebbet törődtek a vagyon, mint a 
tekintélyszerzéssel; legfőbb törekvésük az volt, hogy tiszte-
letben részesüljenek s becsületesek legyenek. «Könnyű és 
tekintélyes életet éltek», írja BABEAU «és az volt egyedüli 
vágyuk, hogy gyermekeiknek hivatalt és szeplőtelenül meg-
őrzött nevet hagyhassanak.» Sok, drágán vásárolt hivatal 
semmit sem jövedelmezett, — így például: d'EsPRÉMÉNiL 

bírónak, aki hivatalát 60,000 frankért vette, minden levonás 
után csak évi hét frankja maradt, — azonban a tiszteletet 
és a tekintélyt elég kárpótlásnak tekintették.» 

«A polgárság többi osztályában ugyanaz a polgári ren-
des életmód, ugyanaz a biztonság, ugyanaz a mértékletesség, 
ugyanazok az intézmények és ugyanazok az erkölcsök kö-
rülbelül ugyanazokat az érzelmeket érlelték meg s ennek a 
társadalmi körnek műveltsége épen nem mondható közép-
szerűnek. Minthogy idejök elég volt, olvastak s minthogy a 
hírlapirodalom akkor még nem virágzott oly dúsan, mint ma, 
könyveket, még pedig olvasásra érdemes könyveket olvastak; 
a régi könyvtárakban, melyeket a vidéki, egykori gyárosok 
és ügyvédek maradékai még most is őriznek, Voltairenek, 
Rousseaunak, Montesquieunek, Buffonnak, Condillacnak tel-
jes müvei számtalan jegyzetekkel ellátva, bizonyítják, hogy 
mindezeket a dolgokat a mult század vége előtt valóban 
olvasták. A XVIII. század bölcsészetének értelmét és szabad-
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elvű elemeit sehol sem fogadták oly értelmesen, mint ez az 
osztály, melyből az 1789-iki hazafiak származtak s melynek 
nemcsak az alkotmányozó gyűlés többsége, hanem mindazok 
a becsületes emberek eredetöket köszönik, akik 1789. július 
havától 1791. végéig, dacára a fölmerült nehézségeknek, ve-
szélyeknek és visszásságoknak, annyi önzetlenséggel, szorga-
lommal és buzgalommal álltak a kormány élén. Ez az osztály 
mérsékeltekből és monarkhistákból állott s a legjobb szelle-
meket, a harmadik rendnek kipróbált jellemeit magához vonzá. 
Mindenki tudja, hogy ez az osztály a nemességgel és a pap-
sággal egyesülve, a történelemnek összes eredményét, a szel-
lemi és erkölcsi tőkének legnagyobb részét, mely az évszá-
zadok alatt összegytilemlett, magában egyesíté.» 

«Ha a francia polgárosodásnak horderejét a mult század 
végén fölbecsülni akarjuk, akkor a polgárságnak előkelőbb 
osztályához a középosztályt is hozzá sorolhatjuk, mely oly 
emberekből áll, akik a nagy tömeg módjára, nagyrészt ter-
mészeti munkával foglalkoznak, de a nagy tömeg között 
mégis többé-kevésbé kitűnnek. Ehhez a középosztályhoz kö-
rülbelül 150 ezer család tartozik és pedig jómódú földművelők, 
kisbirtokosok, boltosok, kiskereskedők, iparosok munkások, 
falusi elöljárók és céhmesterek, oly egyének, akik bárminemű 
birtokkal rendelkeznek, legyen az föld, ház, kereskedés, ipar, 
azaz nyeremény vagy hitel — • és nem szorulnak arra, hogy 
kenyerüket kézi munkájokkal keressék, következésképen né-
mileg függetlenek, vagy pedig bizőnyos tekintélyben része-
sülnek, szóval: a sociális munkás városoknak munkavezetői, 
a társadalmi hadseregnek őrmesterei és káplárjai.» 

«De ez az osztály sem volt állásához méltatlan. A köz-
ség vagy a céh nem választotta elöljáróját vaktában. Tudta, 
hogy mit cselekszik. Az elüljáró hozzá hasonló volt, ismerte 
öt, látta őt mezején, illetőleg kovács-műhelyében, vagy gyalu-
padján dolgozni. Minthogy legközvetetlenebb és kézzelfogható 
érdekeiknek képviseletéről volt szó, azt azokra a személyekre 
bízta, amelyeket arra legalkalmasabbaknak vélt. Nem elége-
dett meg a hírlapok által ajánlott jelöltnek megválasztásával, 
nem keresett üres szólamokat és homályos politikai hitval-
lásokat, a jelöltről mindig saját egyéni véleménye szerint 
ítélt s ítélete hosszas tapasztalatnak eredménye volt. Azért 
az az ember, akit a község elöljárónak vagy a céh a község-
házához képviselőjének küldött, választóinak képviseltetésére 
a legtöbb esetben valóban alkalmas s a legnagyobb való-
színűség szerint olyan ember volt, aki a szorgalom, értelem, 
becsületesség és gazdálkodás által valamire ment, talán kü-
lönösen tapasztalt mesterember vagy földművelő, szakmájának 
minden egyes ágában és történelmében jártas, ítéletre képes, 
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jó hírben álló férfiú, aki talán jobban érdeklődik a közérdekek 
megóvása iránt, mint más, akinek több ideje is van a köz-
ügyekkel foglalkozni, mint másoknak. A tények hatalma már 
sokszor magával hozta, hogy az ily ember iránt polgártársai 
figyelmesek voltak, bizalommal és tisztelettel tüntették ki s 
ö, aki természetes képviselőjüknek látszott lenni, törvényes 
képviselőjük lett.» 

«Egyátalán elmondhatjuk, hogy ebben a régi társada-
lomban a teher egyenlőtlenül volt fölosztva, az összegyensúly 
nem volt egyenletes s a felsőbb rétegek súlyosan nehezedtek 
az alsóbbakra, de a kiválás folyamata, mely minden erköl-
csös államban a polyvát a búzától elválasztja, meglehetősen 
jól folyt le. — A gép egyedül az udvarnál működött már 
egy század óta nyugtalanul, néha visszásán; különben pedig 
a kiválás rendszeresen, lassabban ugyan, de azért igazságo-
sabban történt, mint demokratikus korunkban. Akkor az 
előkelőségre igényt tartó embereknek több kilátásuk volt 
valóban előkelőkké is lenni. A család vagy valamely vállalat 
létesítésére való hajlam sokkal erösebb volt s a föltűnő nehéz-
ségek sokkal csekélyebbek voltak. Az ember többször elvo-
natkozott önmagától, hogy a távolba tekintsen; ritkábban 
forgott saját személyiségének szűk körében s többször te-
kintett maga elé és után. Még akkor az egyenlő fölosztás, 
a kényszerfölosztás, a természetben való fölosztás s a mos-
tani polgári törvénykönyvnek egyéb örökösödési intézke-
dései, melyek a birtoknak eldarabolására vezetnek s a 
család és a tűzhely fönnállását fenyegetik, még ismeretlenek 
voltak. A szülök nem voltak annyira hanyagok, a gyerme-
kek pedig rakoncátlanok, következésképen a családban a 
tekintély és a kölcsönös tisztelet még nem volt aláásva. A 
hasznos és természetes egyesülést a törvény ellenséges 
iránya még akkor nem fojtá el csírájában vagy nem aka-
dályozta annak fejlődését, mint mai napság. A közlekedési 
eszközöknek könnyűsége és olcsósága, a közös iskolák, a 
vagyonszerzés versenye, a hivatalokhoz való tódulás, a tö-
rekvéseknek és vágyaknak növekedő fokozata még nem 
szaporította, mint ma, a saját körükből kiragadott elégedet-
leneknek és vándorló naplopóknak a számát. A politikában 
a tehetetlenség, az irigység és durvaság még nem jutottak 
uralomra. Az általános szavazatjog még ismeretlen volt s 
azért a hatalom gyakorlására legalkalmasabb egyéneket még 
nem zárhatta ki a hatalomból; a közhivatalok nem voltak 
kalandorok s hivatásszerű politikusok civakodásának kitéve. 
Franciaország még nem volt azon a ponton, hogy óriási 
hotel gami legyen, melynek vezetőit a véletlen hordta össze, 
s melynek birtokosai névtelenek s egymás iránt közönyösök, 
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kiknek nincs közös érdekök és hajlamaik; vendégfogadó 
változó lakókkal, akik egy közös, mindenkit egyenlővé tevő 
társaságban table d1 kote-b'dw ülnek, ahol mindenik csak ma-
gáról gondoskodik, hogy magát lehetőleg jól kiszolgálja, s 
annyit eszik, amennyit csak ehet; olyan ház, melynek változó 
lakói végre is arra a gondolatra jönnek, hogy a fönforgó 
körülmények között legjobb és legeszélyesebb az összes bir-
tokot életjáradékra átadni s nőtlennek maradni.» 

«Azelőtt minden tartományban volt a különböző osztá-
lyokból számos olyan család, melyek 100, 200 és még több 
év óta a röghöz voltak kötve. Nemcsak a nemesség, hanem 
a harmadik rend körében is megszokta valamely működés 
körnek vagy vállalatnak az örököse azt folytatni. Valamint 
az uradalmi kastély és földbirtok, a polgárnak háza és 
családi hivatala, akép a kisföldbirtok, a bérlet, a bolt s a 
műhely is nemzedékről nemzedékre ment át. Az egyén nem 
egyedül önmaga iránt érdeklődött, hanem a múltra és a jö-
vőre, elődjeire és utódaira is gondolt; a saját életét csak 
egy szemnek tekintette a hosszú láncban. A családfőnek 
hagyományai voltak és jó példával kellett előlmennie — s 
ez a két körülmény biztosította számára házában a megtá-
madhatatlan uralmat. Övéi készséggel engedelmeskedtek neki. 
S ha e fegyelem alapján valamely család a lakóhelyén 
egy egész századon keresztül polgártársainak tiszteletében 
részesült, akkor könnyen emelkedhetett, a felsőbb körökhöz 
könnyebben közeledhetett, az ekétől vagy a kézmütöl a kisebb 
hivatalokra, a kisebb hivatalokról magasabbakra, végre bírói 
méltóságra juthatott ; a pusztán hivatalbeli nemességet a 
valódi, vagy az új nemességet a régi nemességgel cserélhette 
föl. Ily módon — kivéve azt a 2000 vagy 3000 arany herét, 
melyek Versaillesben, mint udvari tányérnyalók, a közös 
mézet fölnyalták — szerezte Franciaországban a 300,000 
egész 700,000 előkelő vagy félelőkelö egyén állását, tekin-
télyét és birtokát; azért ők ezeknek az előnyöknek jogszerű 
birtokosai voltak. A földbirtokos parasztok és mesteremberek 
nemzedékről nemzedékre nehéz munkát végeztek reggeltől 
estig és még sem váltak iszákosokká. A gyárosok, a keres-
kedők, a jegyzők, az ügyvédek s különféle hivatalnokok 
nemzedékről nemzedékre lelkiismeretesek, háziasak, ügyesek 
és szorgalmasak voltak. A nemesség közt az atya - és a fiú 
bátran teljesíték katonai kötelességeiket s a bírák lelkiisme-
retesen szolgáltattak igazságot, jóllehet kevesebb fizetést húz-
tak, mint az állásáért adott összegnek a kamatja. Ezeket az 
embereket a tekintély és a birtok törvény szerint megillette; 
tekintélyük és rangjuk úgyszólván családjuk szerzeményét 
képezte, ez volt jutalma bokros szolgálataiknak, melyeket a 
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társadalom iránt teljesítettek. A nemesség és annak elődei 
állandó értéket alkottak ; a családi vagyonnak minden darab 
aranya, mintegy az élet saldóját képezte, a család minden 
egyes tagja sőt maga a család feje is, munkásságának gyü-
mölcsét szívesen odaadá a családi vagyonnak szaporítására.» 

«A személyes szolgálat a főnemesség között sokat szá-
mított, de még többet a közép nemesség, a harmadik rend 
és a nép közt. A különböző felsőbb osztályokban, melyeket 
az imént vettünk figyelembe, az illető egyének nagyrésze 
1789-ben már meglett ember, az ifjúi éveken jóval túl volt; 
sokan már érettek, mások élemedettek s végre számosan 
aggastyánok voltak. Állását és birtokát majdnem mindenik 
15, 20, 30, sőt 40, becsületesen eltöltött szolgálati évvel 
tudta igazolni; a püspöki helynök épúgy, mint az államtitkár, 
az igazgató úgy, mint a felsőbb ítélőszék elnöke, a jómódú 
parasztgazda és a vagyonos mesterember, nemkülönben a 
városi plébános, az ügyész, a jegyző, a nemes származású 
katonatiszt, a nagyiparos, a nagykereskedő vagy valamely 
közhivatalnak a tulajdonosa.» 1 

«A forradalmi történetírás nemcsak a papságot rágalmazta 
gyalázatosan, hanem Franciaországnak mult századbeli er-
kölcsi és politikai viszonyait is túlsötét színben festette le. 
HILLEBRAND KÁROLY , az époly pártatlan, mint illetékes libe-
rális protestáns tanár, LoTHEissEN-nek 2 igazságtalan leírására 
a következő észrevételt teszi. «Aki azt a korszakot figyel-
mesen, de különösen elfogulatlanul és pártatlanul tanulmá-
nyozta, annak el kell ismernie, hogy Franciaországnak sokszor 
emlegetett erkölcsi és politikai hanyatlása Németországéhoz 
hasonlítva, fényes állapotnak nevezhető.» — Szint' ily alaptalan 
az a szigorú ítélet is, melyet a szerző a" papságról, a nemes-
ségről és a X V I I I . századbeli párisi társadalomról mond. Ki 
mondhatja azt, hogy a francia papság többé lelkesedni nem 
tudott, — az a papság, mely csak imént fejezte be a VOLTAIRE -
rel folytatott egyik leghevesebb tollharcát, mely nemsokára 
rá megtagadta az alkotmányra való esküt és tíz éven át 
nélkülözve, pincékben és odúkban bujkálva, Franciaországban a 
katholicismusnak lángját lobogtatá és sem a vértanú haláltól, 
sem a legkegyetlenebb üldözéstől nem riadt vissza, ha arról 
volt szó, hogy atyáinak hitéhez hü maradjon?» Ugyan ki 
merészli a francia nemességnek szabadságeszméit «tétlen 
szellemek időtöltésének» nevezni ? Nem tétlen szellemek azok, 

1 Taine, Das revolutionäre Frankreich ü l . 388—398. (La Revolution 
n i . 416—428.) 

2 Lotheisen, Literatur und Gesellschaft in Frankreich zur Zeit der 
Revolution 1789—1794. Wien, 1872. 

41* 
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melyek a lelkesedésnek egy éje alatt ezeréves kiváltságaikat 
föladták, hogy a polgárokkal egyenlöekké legyenek. A francia 
nemességnek erkölcsisége a forradalom előtt nagyobb és ma-
gasztosabb volt, mint a francia polgárságé L A J O S F Ü L Ö P és 
III. N A P O L E O N alatt.» 1 

« H E L L W A L D FRIGYES megvallja, hogy az újabb kutatás 
szemeinket a tekintetben is fölnyitá, hogy az ancien regime-
nek kétségtelen visszaéléseit mennyire túlozták; s hogy meny-
nyire előhaladtak már akkor a reformok terén. Sokáig azt 
hittük, hogy 1789 előtt csupa durva sötétséget, tudatlansá-
got és zsarnokságot kereshetünk és találhatunk. Az «1789. 
évi halhatatlan elvek dogmát képeznek, melyet vakon el kell 
fogadnunk és a középkor csakis megvetésre méltó. De a 
történelemnek alapos tanulmányozása azt bizonyítja, hogy 
az ilyen fölfújt föltétekkel a tények mereven ellenkeznek. 
«A népnek összes szabadsága egyedül a középkor polgársá-
gának köszönhető, annak eredete erre vezethető vissza. A 
forradalmárok ezt a szabadságot újra megsemmisítették és 
még a demokrata iskolának történetírói is kénytelenek be-
vallani, hogy a Franciaország által nyolcvan évig folytatott 
küzdelemnek eredménye ama kényuralomban összpontosul, 
melyet modern jakobinusaink dühösen kárhoztatnának s ellene 
küzdenének, ha királytól származnék, míg ők maguk azt 
gyakorolják.» 

«Franciaország a XVIII. században műveltségre nézve 
minden nemzetet fölülmúlt.2 A fejedelmi hatalomnak és a 
hűbéres nemességnek nyomása majdnem mindenütt, de kü-
lönösen Németországban érezhető volt . . . Franciaországnak 
akkor olyan uralkodója volt, aki az alkotmányos fejedelmek-
nek példányképe lehetett; kormánya bátran a szükséges 
reformok terére lépett s a parasztság Franciaországban sok-
kal nagyobb szabadságot élvezett, mint a szomszédos álla-
mokban.» 

«A tulajdonképen való forradalmárok és anarkhikus ele-

1 K. Hillebrand, Zeiten, Völker und Menschen. Berlin, 1875. II. 129. 
131. — Ugyanaz a szerző a jelenkori francia papságról így szól: «Francia-
országban a papság talán rendesebb, tisztább erkölcsi életű, mint bármely más 
országban, s vannak kitűnő jellemű, lelkületű és műveltségű tagjai.» (Hille-
brand, Frankreich und die Franzosen, 3. Aufl. Berlin, 1879. Sí 131 ) 

2 Dolfin Dániel velencei követ 1786-ban így ir : «Spanyolországnak 
terjedelmesebb birtoka, Angliának virágzóbb kereskedelme, Poroszországnak 
és a császárnak fegyelmezettebb hadserege van, de ha mindazt figyelembe 
veszszük, ami megkívántatik ahoz, hogy valamely birodalom erős legyen, 
akkor Franciaországgal egy hatalom sem mérkőzhetik.» (Ranke, Französische 
Geschichte. 1876. V. 336.) 
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mek a lakosságnak rendkívül kis részét képezték, amely 
kisebbség a többséget vakmerősége és tolakodása által meg-
félemlítette. A népességnek más elemei is elragadtatták ugyan 
magukat, de azért az igazán forradalmi osztály a választók-
nak csak tized részét képezte, vagyis mintegy 16,000-en 
voltak; azt pedig, hogy még nagyon csekély kisebbség is 
tud győzni és az uralmat megnyerheti, minden idők törté-
nelme tanítja kezdettől fogva, egész az 1871-iki communeig. 
A párisiak nagyrészét a kényelem és a félelem visszatartó 
a választásoktól. Ugyancsak a kényelem és a félelem voltak 
azok, melyek a terroristákat győzelemre vezették.» 1 

Hogy miképen birta a radikális forradalmár kisebbség 
az egész Franciaország fölött való uralmat magához ragadni, 
azt kimutatja TAINE , aki a többek között így ir: «A jako-
binusok nincsenek sokan. Gyözelmöket kétesnek kellene 
hinnünk, mert kisebbségben vannak; csekély kisebbséget al-
kotnak. Ama 3000 választó között, amennyit 1791-ben a 
besangoni kerület számlált, csupán 5—600 jakobinus volt, 
kikhez az összes forradalmárok, girondisták s a hegypártiak 
oda vannak számítva. Ez a szám még egy év múlva is 
ugyanaz maradt, jóllehet a választók száma megkétszerező-
dött.2 A párisi választók névsorában 1791 novemberben 
több mint 81,000 választó van fölvéve, akik között csak 
6700 jakobinus; egy évvel később a viszony alig: 11V3: 1» 
Troyes-ben (7000 választó) és Straszrburgban (8000) 1792-ben 
egyenkint 4—500 jakobinus volt.3 Általában tehát elmond-
hatjuk, hogy a választóknak csak 10 százalékát képezik; ha 
azonban a girondistákat, a félig mérsékelteket levonjuk, akkor 
ez a szám a felére apad le. Besangonnak 25—80,000 lakosa 
között 1792 végén, alig 300 igazi jakobinus volt; Párisban 
700,000 lakos között 5000, s annyi tény, hogy a fővárosban, 
ahol nemcsak tüzesebbek, hanem számosabban is vannak, 
mint más helyeken, sohasem voltak 10,000-nél többen, még 
a legveszélyesebb időkben sem, jóllehet soraikat a banditák 
és az útonállók is nagyon szaporíták. Oly nagy városban, 
aminő Toulouse, a párt 400 szavazatnál többet nem szerez-

1 F. v. Hellwald, Culturgeschichte (3) 1884. II. 521. 522. 528. 
2 1792-ben a besangoni polgármester-választáson a félig mérsékeltek 

jelöltje 237, a sanscnlottoké pedig 310 szavazatot kapott. 
3 «Troyesben a lakosok számából (32,000) körülbelül 7000 választóra 

lehet következtetni. 1792 december havában Jacquet jakobinust 400 szava-
zattal választák polgármesternek. Figyelemre méltó véletlen, hogy a troyesi 
jakobinus egyletnek ugyanakkor 400 tagja volt. — D r . BoJJmann, aki 1792-ben 
Straszburgon keresztül utazott, beszéli, hogy 8000 választópolgár közül jogát 
csak 400 gyakorolta.» 
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het. Átlag minden kisebb városra 50, minden mezővárosra 
15, minden falura 5—6 jakobinust számíthatunk; 15 válasz-
tóra és nemzetőrre átlag csak egy esik, s egész Francia-
országban nincs több 300,000 jakobinusnál.1 Ez bizony 
nagyon kis csapat, midőn 5—6 millió felnőtt egyénnek le-
igázásáról s egy 26 millió lakossal biró ország fölött való ön-
kényuralomnak megalapításáról van szó, amely sokkal veszé-
lyesebb, mint az ázsiai kényuraké. Azonban az erősséget nem 
szabad a szám után mérnünk; a jakobinusok csapatot képez-
nek a nagy tömeg között, s a szétziillött tunya tömegben 
egy mindenre elhatározott csoport úgy halad előre, mint a 
vasék a szétmállott gipszdarabok között.»2 

Minden körülmény kedvezett nekik : töprengést nem 
ismerő fanatismusuk; a fővárosnak túlhatalmas befolyása, a 
centralismusnak és bureaukratismusnak más nemű rossz kö-
vetkezményei; a királynak szelíd lelkülete és határozatlan-
sága; a hamis philantropia, mely az összes hatóságokkal 
elfeledteté, hogy a társadalomnak és a polgárosodásnak fön-
tartása sokkal fontosabb, mint egy maroknyi gonosztevőnek 
és bolondnak az élete; a népesség zömének közönye, mely 
mindig és minden kormány alatt másfelé levén elfoglalva, 
magát passzíve viseli, s megengedi, hogy a hatalom polcán 
levők azt cselekedjenek, ami nekik tetszik, s amely oly birka-
nyájhoz hasonlít, mely megelégszik azzal, ha kedvére lege-
lészhet és ugrándozhat, végre azoknak a jólelkű emberek-
nek a kiköltözésük, akik a hazát valóban szeretik stb.3 

«Fönhéjázó akarat, melyet semmi sem fékez ; a saját 
jogban való rendületlen hit, mások jogainak kíméletlen meg-
vetésével ; fanatikus erély, gonosztevők tevékenységével pá-
rosulva; — ilyen tényezők segítségével a kisebbség leigáz-
hatja a többséget. — Ez olyan igaz, hogy a pártnak körén 
belül a győzelem mindig ama csoportnak a részén van, mely 
bár kisebbségben van, de azért a legjobb hitben cseleked-
vén, a legkevesebb aggodalmat táplálja. 1789—1794 alatt a 
politikai kártyások négyszer ülnek játékasztalhoz, ahol a be-
tétet a legfőbb hatalom képezi s mindenkor a többség veszít 
és pedig sorban: a pártonkívüliek, a forradalmárok, a giron-
disták és dantonisták. S ennek pedig az az oka, hogy a 
többség mindenkor igyekszik az érvényben levő játékszoká-
sokat megtartani, vagy legalább is vonakodik valamely el-
ismert szabályt megsérteni, fülét a tapasztalás tanítmánya, 

1 Malouet (1799. júl. 22. levelében) és Grégoire (1796. december 24.) 
a 300,000-re nézve egyetértenek. Chénier Mária a «Moniteur»-ben (1792. 
ápril 20.) 400,000-ről beszél. 

2 Taine, Das revol. Frankreich II. 58—60. (La Révolution II. 62. 64.) 
3 V. ö. i. h. 60—66, 231—241. 



a törvénynek szabványai, az emberiességnek és a részvétnek 
sugalmai elől egészen elzárni nem akarja, míg a kisebbség 
épen megfordítva jár el és pedig azért, mert előre elhatározta, 
hogy minden áron nyernie kell; ezt jogának tartja és ha a 
játékszabályok ezzel ellenkeznek, akkor ez annál rosszabb - - a 
játékszabályokra nézve. A kisebb csoport a döntő pillanat-
ban a többség mellének pisztolyt szegez, a játékasztalt fel-
löki és a betéteket zsebre vágja.»1 

NORDENFLYCHT F. O. báró a francia forradalomról szóló 
nemrég megjelent müvében így ir: «Azt hitték, hogy az 
okoknak fürkészésében, melyek oly hallatlan társadalmi föl-
fordulást, aminő az 1789-iki forradalmat követte, előidézhet-
tek, minthogy a közelebb állóknak szemeiket homály födte 
el, szükséges lesz a társadalmi állapotokat, különösen a ki-
rályi udvarnak s a nemességnek gőgjét és elzárkozottságát 
s ezeknek állítólagos erkölcsi romlottságát s végre az al-
sóbb néposztálynak rabszolgai helyzetét föltüntetni. Minden 
aggodalom nélkül elmondhatjuk, hogy mindez elősorolt okok 
közül nagyon kevés bir alappal. A született nemességnek 
állítólagos fölfuvalkodottságát legfölebb a hozzá legközelebb 
eső harmadik rend, vagyis a polgárság érezhette volna leg-
először. Azonban a harmadik rend műveltebb része előtt a 
nemességnek látogatott termei mindig nyitva voltak, itt az 
irókat és a művészeket tiszteltek, sőt ünnepelték. Csakis a 
dicsvágyó, s dicsvágyukban ki nem elégített főkben szülhetett 
a féltékeny hangulat rossz kedvet. De mindezek korántsem 
voltak elegendők forradalom előidézésére. Ami pedig az ál-
lítólagos erkölcsi romlottságot illeti, a Versailles és Páris 
felsőbb köreiben uralkodó hangulat az egész előkelő Euró-
pának mintául szolgált s Páris volt a müveit világ víg em-
bereinek mulató központja. De a nemi érintkezésben mu-
tatkozó ledérség nem csupán az udvarra és a nemességre 
szorítkozott, hanem ép úgy. dühöngött az a polgárságnak 
magasabb és gazdagabb, s a pénz- és tőzsdevilágnak felsőbb 
köreiben, s Franciaországon túl mindenesetre követésre ta-
lált. Ilyesmik miatt nem származnak forradalmak. P2s vájjon 
a forradalom hősei, a tiers-ctat vezérei, DANTON és társai, a 
királyság bukása után Catok voltak-e ? S végre az a körül-
mény, hogy az alsóbb rendű nép kétségbeejtő rabszolgaság-
ban sínylődött, egyszerű láttani csalódáson alapszik, ameny-

1 Taine, II. 66. (Révolution II. 70—71.) 
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nyiben ezt nem a forradalom szolgálatába szegődött tollak 
képmutatólag és demagóg módra kürtölték világba.»1 

MACAULAY MIRABEAURÓL irt értekezésében megmondá, s 
az összes országoknak liberálisai és forradalmárai ezerszer 
utána mondották : «Azt hiszsziik, hogy szabály kivétel nél-
kül, miszerint a forradalom heve megfelel ama rossz kor-
mányzatnak, mely a forradalmat szülte. Azcrt volt a francia 
forradalom oly véres és romboló hatású . . . Az ellenhatás 
egyenlő arányban volt a nyomással, a boszú az ingerlés-
sel.» 2 

Több joggal mondhatjuk, hogy a francia forradalom he-
vessége megfelelő arányban volt a királynak túlzott jóságá-
val és megfelel ama bizalmas elnézésnek, melylyel a dema-
gógokat és a csőcseléket legyezgctték, mígnem késő lett és 
a lavina hömpölyögni kezdett.3 

«A történelemnek elfogulatlan ítélete», mondja N O R D E N -
FLYCHT, «nem csalatkozhatik arra nézve, hogy Franciaor-
szágban a régi monarkhiának bukása nagyrészt a politikai 
belátás- és XVI. Lajos határozottság-hiányának tulajdoni-
tandó. — Minden erény és szeretetreméltóság, mely magán 
embert szeretetre és tiszteletre méltóvá tesz, nem elég arra, 
hogy azt a föladatot megoldja, amelyet egy nagy államnak a 
kormányzása föltételez. De legkevésbé akkor elég, midőn a ke-
délyek már hosszabb idő óta forronganak. Az a rendíthetetlen 
bátorság, melyet később Lajos király különböző alkalmakkor 
a fenyegető veszélyekkel szemben tanúsított, az az akarat-
szilárdság, melyet a jogtalanságokkal szemben fölmutatott, 
csak tagadólagos erények voltak s elégtelenek arra, hogy 
a kezdeményezés bátorságát, melyre a királyoknak oly nagy 
sziikségök van, pótolják. Ebben a tekintetben nem lesz ér-
dektelen tudni, hogy mikép nyilatkozott M A R A T még 1 7 9 1 . 
február havában is «11 ami du peupla című lapjában a ki-
rályról: «Meg vagyok arról győződve, hogy Lajos egyedül 
nevelésének hibáiban szenved, mert természeténél fogva ki-
tűnő, jó ember (excellente pâte d'homme). Minden tekintet-
ben jó polgár lett volna, s csak az szerencsétlensége, hogy 

1 F. O. Freiherr von Nordenflycht, Die französische Revolution von 
1789. Darlegung ihrer Anlässe, ihrer Ziele und ihrer Mittel. Berlin, 1887. S. 
51- 52. 

2 Macaulay, Ausgewählte Schriften geschichtlichen und literarischen Inhalts. 
Braun schweig, 1861. XI. 219. 

3 A francia forradalom hevességének másik okául Macaulay azt hozza 
föl, hogy: «minden angol forradalmat gyakorlati államférfiak vezéreltek, míg 
a francia forradalmat az elmélet emberei vezették. Ami földieink ritkán kí-
nozták magukat utópiákkal.» (u. ott 236.) 
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a trónon született. De bármilyen legyen is, számunkra min-
dig jó király marad. Azért hálát kell adnunk az égnek, hogy 
épen így adta őt nekünk s kérnünk kell az eget, hogy épen 
így tartsa meg őt számunkra még sokáig. Egykor, majd ha 
az igazság nálunk újra helyreáll, kezeimet fölfelé emelem, 
hogy az ég Lajos királyt halhatatlanná tegye. Még ma is 
rabszolgák volnánk, ha a sors bennünket mostanra egy IX. 
vagy XIV. Lajossal ajándékozott volna meg.» Tehát ennek 
az embernek a szemében is XVI. Lajosnak jószívű engedé-
kenysége volt oka a demokratikus fölforgatás sikerének. — 
A királyi balvéleménynek, mely szerint a népnek érzelmei-
ben és ragaszkodásában való odaadó bizalom a lázadás ellen 
puszta fegyverrel való közbelépésnek elébe teendő, — szomorú 
következménye azonnal bekövetkezett, mihelyt a királytól a 
katonai segélyt és az ellenálló képességet elvették. Legelő-
ször is bekövetkezett elfogatása és a lázadók hatalmában 
levő fővárosba való hurcoltatása (1789. okt. 5/6.), azután az 
egész országban uralkodó fejetlenség, melynek uralma alatt 
a bátrabbak és lelkiismeretlenebbek a kétségbeesetteket és 
lelkiismereteseket halomra dönték.»1 

1 Erről Taine, aki az 1792. éri jelenségekről így ir, kitűnően nyilat-
kozik : «Ila — ügymond — a király harcolni akart volna, még mindig véd-
hette, megmenthette volna magát, sőt győzhetett volna is. A Tuileriákban 950 
sveici és 200 nemes volt, akik készek voltak őt élethalálra védelmezni. A tér 
körül két-háromezer nemzetőr, a párisi lakosságnak színe java volt elhelyezve, 
mely midőn a király előtte elhaladt, így kiáltott: «Éljen a király! Le az iz-
gatókkal! Le a jakobinusokkal!» — Négyezer fegyver s az udvarok falai 
árnyában és a kastély vastag falai közt elhelyezett t i ágyü képes lett volna 
a párisi 9 —10,000 jakobinust észretéríteni, annál inkább, minthogy legnagyobb 
részök csak csákánynya! volt fölfegyverezve s mondvacsinált és sokszor aka-
ratuk ellenére kinevezett vezérei, mint pl. új tábornokuk, Santerre, aki szokás 
szerint elég óvatos volt s a tanácsteremben, lőtávolban tartózkodott, rosszul 
is vezényelték. «A királyi palotát», jegyzi meg Bonaparte Napoleon, «a leg-
aljasabb csőcselék támadta meg», egyetlen üdvlövés elegendő lett volna az 
ilyen vitézeknek megriasztására. — De mind a kormányzók, mind a kor-
mányzottak elvesztették az államról való helyes fogalmat; amazok, minthogy 
az emberiességet kezdék legfőbb kötelességnek tekinteni, s ezek, mert a hatalom 
alól való megszabadulást legfőbb joguknak tárták. A XVIII. század végén a 
felsőbb körök, sőt a középosztályok is irtóztak a vértől; az idylli álom s a 
szelíd erkölcsök a civakodó akaratot megfékezték. Minden hatóság elfeledte, 
hogy a társadalomnak és a polgárosodásnak jóntartása sokkal pontosabb, mint 
a maroknyi gonosztevőnek és bolondnak élete; hogy a kormánynak épúgy, mint 
a rendőrségnek, célja a rendet erőszakkal is jöntaríani; hogy a rendőr nem 
emberbarát; hogy az, ha őrhelyén megtámadják, kardját használhatja; és hogy 
kötelességét szegi meg, ha kardját hüvelyében hagyja, nehogy a támadónak 



(650 

«Itt különben a népnek igazolására jó lesz átalán meg-
jegyeznünk, hogy kevésbé egyeznék meg az igazsággal, ha 
az 1789-iki erőszakoskodások nagy részeért s különösen a 
Versaillesben július és október hónapokban dühöngött csö-
cselék-botrányokért a francia népet vádolnék.» 

«Mindezek a kegyetlenségek csak azoknak a dicsvágyó 
főknek a rendeletökre történtek, melyek hadiszállásukat a 
Palais Royalban ütötték föl és a gonosztevő csőcseléknek 
csapatai által, melyeket részint készfizetés, részint rablásra 
való kilátással Párisba csaltak. A párisi népnek jobb része 
bámulva szemlélte, és pedig élete és birtoka miatt nem min-
den aggodalom nélkül, ennek a féktelen söpredéknek nagy 
tömegét, mely a fővárost éjjelenkint nyugtalanítá és annak 
közbiztonságát veszélyeztető. A Palais Royalnak csak később 
sikerült s akkor is nagy fáradsággal számos küldöttjei által 
a földnépét a vidéken a nemesség és a főpapság birtokainak 
megtámadására fölingerelni. — Azért is Staél asszonynak, 
Necker híressé vált leányának «Pőlmélkedések a francia for-
radalomról» című müvében tett nyilatkozata annyiban kevés 
figyelmet érdemel, amennyiben a népnek október 5. és 6-án 
véghez vitt dühöngéseit a rabszolgaság erős nyomásából ma-
gyarázza ki, melynek a francia nép századokon át alá volt 
vetve. Ez egyszerűen a liberalismusnak kigondolt magyará-
zata, melyet maga sem hitt el. CASSAGNAC G R A N I E R A. M. 
nem is habozik nagy müvében kijelenteni, hogy: «Staél 
asszonynak oly természetesen hangzó nyilatkozata csak két 
nagy tévedést foglal magában. Az egyik az, mintha az 1789. 
évi október 5. és 6-án végbement gaztetteket a francia nép 
követte volna el s a másik, hogy a nép PVanciaországban, 
különösen az utolsó századokban rabszolgaságban élt volna. 
Ez nem volt más, mint a hamis oktatásban részesült genfi 
polgárleánynak teljesen alaptalan nézete.»1 

Capefigue «XVI. Lajos történelmében» azt mondja, hogy 
az 1789. évi forradalom, mely előtt a nagy tömeg néma 
bámulattal térdepel, egyetlen egy fontos kérdést sem ol-
dott meg sem a vallási, sem a politikai, sem a polgári 
életben, és hogy működése csakis vak rombolás volt, mely-
nek veszélyes következményei ellen a nemzet még ma is 

fájdalmat okozzon . . . A király nem tudja többé, hogy kardot visel; hogy 
ha magát föláldozza, az államot áldozza föl, és hogy ha az erőszakot bá-
rányként tűri, miden tisztességes embert vágóhídra visz.» (Das revolutionäre 
Frankreich II. 230—234. — La révolution II. 240—244.) 

1 Nordenflycht, Die französische Revolution von 1789. S. 184—189. 
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hiában küzd. — Előtte a forradalom hazája fejlődését meg-
szakító esemény, mely Franciaországot több mint száz évvel 
visszavetette.1 

A szabadelvű «tudomány» úgy Francia- mint Német-
országban sokáig gúnyolódott az ultramontán, királypárti 
történésznek ez állítása fölött. De azért maga a socialista 
Saint-Simon gróf is így nyilatkozott: «A forradalom rossz 
szolgákltot tett nekünk. A szabadság érdekében tanúsított 
nagy megerőltetés csak új alakú szolgaságot okozott s a 
nemzetre olyan igát tett, mely e tekintetben alkalmatlanabb, 
mint az, amelyet előbb viselt.»2 

Az «első francia munkásgyülésen», amely 1876. október 
2—10-ig Párisban tartatott. P R O S T polgár így nyilatkozott: 
«Ma a munkásnak nincs állomása, mint hajdan volt, ahol 
hét-nyolc évi dolgozás után letelepülne és a saját számlájára 
dolgozhatnék. Ettől a jövőtől meg van fosztva, ehhez most 
roppant pénzösszegre van szüksége. Azért a munkás jelenleg 
jobbágyságra van ítélve, melyet tovább túrni nem lehet s 
amely százszor nyomasztóbb, mint az a politikai helyzet, 
mely ellen atyáink 1789-ben és 1793-ban föllázadtak s 
amelyet ők fölforgattak.»3 

G R A N I E R de C A S S A G N A C «Les causes de la révolution 
française» című müvét ilyen nyilatkozattal zárja be : «Az 
egész 1789-iki úgynevezett dicsőséges forradalom általán 
nem volt más, mint ostoba és haszontalan durvaság.» 4 

B A U M G A R T N E R H . tanár a «Preussische Jahrbücher»-ben 
«A francia forradalom megítéléséhez» című értekezésnek li-
berális szerzője így ir: «A franciáknak, ahelyett, hogy az 
1789-iki nagy elvekért lelkesülnek, nagyobb szükségük volna 
arra, hogy ennek az évnek nagy tévedéseit s az összes po-
litikai, társadalmi és erkölcsi elemeknek fölbomlását, amit 
azok szükségképen előidéztek, fölismerjék.» 

«A forradalmi törvényhozás és gyakorlat minden élet-
körben borzasztó zűrzavart idézett elő, olyan zűrzavart, 
melyből a személy és vagyon sérthetetlensége, a házasság-
nak szentsége és a kereskedelmi közlekedésnek biztossága, 
a művelődés eszközöknek hozzáférhetősége s az istentiszte-
letnek zavartalansága, mint az emberiséghez méltó életnek első 
és legelemibb követelményei hiányoztak. Az a vérlázító önkény, 
melylyel a 170,000 menekültnek családja és személye ellen dü-
höngtek, kik közül talán 10,000 viselt Franciaország ellen fegy-

1 Capefigue, Histoire de Louis XVI. — L' Europe pendant la révolu-
tion. Paris, 1843. 

2 Saint-Simon, Oeuvres. Paris, Dentu, 1868. II. 209. 212. 
3 V. Ö. Historisch-politische Blätter. Bd. 78. S. 789. 
4 V. Ö. Nordenflycht, Die französische Revolution. S. 226, 



(652 

vert, míg a nagyobb rész a köztársaság s Franciaország ellen 
mit sem vétett; a családi jognak szerencsétlen fölforgatása, 
a házasság megbomlása, a törvénytelen gyermekeknek ki-
váltságosítása, a birtoknak elpusztítása, az örökösödési viszo-
nyoknak egymással ellenmondó és mindig radikalisabb meg-
rázkódtatása, a földbirtokosoknak szomorú helyzete, kiknek 
földjeik a : előbbi árnak negyed, házaik pedig ötödrészére 
szállottak alá, dacára, hogy a gabonának kétszer oly nagy 
volt az ára, mint 1790-ben s akik még ebben a nyomorú-
ságos birtokban sem érezték magukat egy percig sem biz-
tonságban ; az összes életviszonyoknak a papírpénz válsága 
által való megzavarása, melynek értéke 1795-ben oly gyor-
san csökkent, hogy az a munkás, aki nyolc napig dolgozott, 
a kialkudott összegnek alig felét kapta meg; az egyházi 
zavaroknak folytatása, amennyiben a megkötött vallási békét 
a civakodó felek engesztelhetetlen gyűlölete minden pilla-
natban megzavarta; az oktatásnak ziláltsága, mely téren a 
forradalom azt hitte, hogy valami nagyszerűt mutat föl, 
tényleg azonban csak pusztító erejét mutatta be, amennyiben 
a régi tanintézeteket eltörölni tudta, de azok helyett másokat 
állítani nem tudott; végre a községeknek és az igazságszol-
gáltatásnak hanyatlása — mindez összevéve oly szomorú 
képet nyújt, melynél szomorúbbat és kétségbeejtöbbet gon-
dolni sem lehet. Az új divatú szabadság, melylyel a forra-
dalom a századok folyamán létesült viszonyokat utolsó 
gyökerükig kiirtani, az emberi boldogság paradicsomát elő-
varázsolni akarta, tényleg olyan állapotot teremtett, melyből 
az emberi polgárosodásnak legelemibb föltételei is hiányoz-
tak. A legvérengzőbb zsarnoknak borzasztó kényurasága 
sem taszított még soha egy nagy népet oly iszonyú nyo-
morba, mint ez a szabadságnak, egyenlőségnek és testvéri-
ségnek nevében véghez vitt fölforgat ás, mely rémuralmát 
a legutolsó faluba s az emberiségnek legtitkosabb viszonyaiba 
is be tudta csempészni s nem volt olyan tér, nem volt 
olyan szöglet, melyet megkímélt volna s melyben az üldö-
zött nép szabadon lélekzetet vehetett volna. Erre okvetet-
lenül ama fáradságnak, ama reménytelen kijózanodásnak 
kellett volna a franciákon hatalmat vennie — amely a nagy 
politikai megrázkódtatásokat rendszerint követni szokta — 
és őket előkészíteni arra, hogy a korlátlan kényuralomnak 
karjai közé is örömest dobják magukat, ha az a polgárnak 
életét és vagyonát biztosítja s neki pénzkeresetre és művelő-
désre alkalmat nyújt. «A nyugalomnak ilyen fanatismusa», 
mondja jogosan SYBEL ,1 «nem szép, nem lelkesítő; a sivár 

1 H. v. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit. IV. 46. 
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szívekből a lelkesedés és az eszményiség eltűnt s úgy lát-
szik, hogy az emberiségen kizárólag az aljas önzés uralkodik. 
Ez az állapot nagy politikai betegség, mely miatt nem 
lehet eléggé panaszkodni. De azokat a szerencsétleneket, akik 
benne leledzenek, sajnáljuk és nem ítéljük el. Az egész 
helyzet a forradalmi erőszaknak a következménye: az általa 
okozott károkért nem lehet az áldozatokat, hanem csak az 
okozókat felelősségre vonni. Ahol a forradalom valami új 
állameszme nevében a magánjogot egészen fölforgatja, ne 
csodálja, ha a polgárok egyedül a saját létöknek megmen-
tésével és visszaállításával gondolnak, az államjognak eszményi 
kérdéseivel pedig nem törődnek. Egyik szélsőség szokás 
szerint a másikat idézi elő. Ha a politikai haladás a polgárt 
otthonából kiűzi, akkor a polgár a politikának és a hala-
dásnak hátat fordít. Az ember mielőtt a szabadságra gondol, 
életét akarja biztosítva látni.» 

»Ez a kétségbeejtő állapot, melyet a nép lényeges 
szüksége és óhaja iránt ellenséges directorium megjavítani 
hiában kisérlette meg, volt az egyik hatalmas gyökér, 
melyből ép ebben az években B O N A P A R T E óriási hatalma 
fejlődni kezdett. Mert az 1795. és 1796. évi Franciaországot 
csakis ilyen ember menthette meg. Ilyen harcosra volt szük-
sége, aki a tényleg holt, de a kormányzatba még mindig 
görcsösen kapaszkodó forradalmat valóban eltemesse s új, 
ha mindjárt csaknem ép oly erőszakos állapotot is teremtsen, 
amelyben azonban az ember legalább a saját létének ör-
vendhet . . . De az államnak, társadalomnak és a családnak 
összezavarodása Franciaországban a bonaparte-korszak fényes 
kezdetének csak egyik előföltételét képezte; evvel még 
egy másik, szintén lényeges föltételnek kelle találkoznia: 
a vénhedt elgyöngülésnek, Franciaország szárazföldi szom-
szédai tehetetlenségének. Egyedül a franciáknak az a kiáltó 
sziikségletök, hogy ismét oly urat kapjanak, aki nekik az 
emberi létnek a forradalom zavarai között szétdúlt elemeit 
visszaadá, és csak ez a kedvező alkalom, melyet a lángeszű 
katonának az európai tehetetlenség nyújtott, hogy fényes 
győzelmek által tekintélyt szerezzen magának, melyre neki, 
a francia társadalom megmentése végett, nagy szüksége 
volt, — csak ez a két tényező együttesen magyarázza meg 
BoNAPARTE-nak példátlan sikereit.» 

«Az európai politikának a képe ép abban a pillanat-
ban, midőn B O N A P A R T E tábornok olasz földre lépett avégett, 
hogy császári világuralmának alapját megvesse, Francia-
országban a forradalmi fölbomlásnak ellentétét mutatja. Az 
Összes európai államokban még a hagyományos rend volt a 
batalom birtokában, de ez a rend, Angliát (?!) kivéve, any-



nyira üres, oly lelketlen, az erkölcsi romlottság által annyira 
meg van rontva, henyeség által megbénítva, vagy féktelen 
önzés által tévútra vezetve, hogy a forradalom romjain föl-
emelkedő dictator előtt meg kell hajolnia.» 

«Fönnebb mondók, hogy a franciáknak, ha súlyos be-
tegségükből kigyógyulni akarnak, a forradalomról elfogulat-
lanabb véleményt kell szerezniök. — De az ő betegségük a 
szomszédokat is széltében-hosszában megfertőztette. Az olaszok 
és spanyolok, akik száz év óta majdnem kizárólag francia 
iskolákba jártak, francia közegek által a világnak mozgal-
mairól eléggé értesültek, a gyógyulásra legjobban rászorul-
tak és az a körülmény, hogy most azt a Franciaországot, 
melyre majd politikai, majd irodalmi tekintetben föltekinteni 
szoktak, műveltségével együtt a legnagyobb Ínségben a föl-
dön heverni látják, jövőjükre nézve nagy szerencse lehet. De 
még mi németek is sokkal inkább a francia eszméknek ha-
talma alatt vagyunk, mintsem gondolnánk. A forradalom 
mint valami nagyszerű, alkotó tény szerepel, nagy tekintély-
ben áll előttünk. Ha nem csalódom, nagyon elterjedt 
nézet volt, hogy a forradalom, ha némely kihágásokat el 
nem követ vala, a legnagyobb csodálatot érdemelné. — Fn 
azonban úgy látom, hogy a forradalomnak ez a fölbecsü-
lése nem felel meg a legújabb történelmi búvárlatnak, amely 
megcáfolhatatlanul azt bizonyítja, hogy itt nem valami alap-
jában véve egészséges és csak némely esetlegességek által 
tévútra vezetett, hanem tényleg beteges mozgalommal van 
dolgunk. Hogy annak a búvárlatnak az eredményei népünk 
közt mind tovább terjednek, az nemcsak ítéletünkre, hanem 
életünkre nézve is fontos.1 Mert az a téves nézet, mely né-
mely főkben még most is szilárdan uralkodik, az összes 
politikai nézetekre észrevétlenül tekintélyes befolyást gyako-
rol. Fz a téves nézet könnyen a forradalom iránt való rokon-
szenvvé változik, mintha bizony a forradalom okvetetlenül 
boldogságra vezetne. Midőn a spanyolok két év előtt (Izabel-
lának tróntól való megfosztása és száműzetése, 1868-ban) a 
legesztelenebb forradalmak egyikét hozták létre, az egész 
világ örömtől rivalgott; és ha ma Franciaországgal nem 
állanánk oly különös viszonyban, mi is alig kerülnők el a 

1 Baumgarten azt az érdemet, hogy a francia forradalomra fényt vetettek, 
Sybelnek tulajdonítja; azonban ez a dicséret túlzott és kevés alappal bir. Mert 
Sybel maga is szilárdan ragaszkodik ahhoz a tévedéshez, hogy a forradalom 
alapjában véve egészen helyes volt s hogy csak kihágásai kárhoztatandók; 
az 1789—1793-iki liberális vívmányok tetszenek neki s csak az 1792—1794-iki 
demokratikus kihágásokat kárhoztatja. V. ö. Histor. politisch. Blätter XXXIII. 

4 5 5 - 4 5 8 . 
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többi európaiaknak sorsukat, akik a szeptember 4-iki köztársa-
ságot örömrivalgással fogadták. Valóban csodálatos, hogy a 
világ Franciaországnak 80 éves szenvedés-történelméből mily 
keveset tanult. — Erre a mostani mély bukásra csakugyan 
nagy szükség volt, hogy a francia forradalom-csinálásnak 
természetes és szükséges következménye fölött végre vala-
hára komolyan gondolkozzanak.»1 

Valóban, a franciák szomszédjaikat széltében-hosszában 
megfertőztették: s hogy a franciákat ki fertőztette meg, azt 
már láttuk. 

P. Garns Pius BONIFÁC, benedekrendü szerzetes, a Möh-
ler-féle egyháztörténelemnek kiadója, így szól: «A Protes-
tantismus az egyháztól való elszakadás volt. S az egyháztól 
való elszakadás nem egyedül a protestáns országokra szo-
rítkozott. Azonban az újabb és legújabb korszaknak a refor-
matio az alapja és föltétele, melynek a jelenkor csak természet-
szerű, befejezését még el sem ért fejlődése. A reformatio 
pedig müvét megalapította és megszilárdította egyrészt a 
kathoiikus egyháztól elszakadt, másrészt meg az egyházzal 
legalább látszólag összeköttetésben maradt népek között. 
Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, hogy a kathoiikus 
népek tudtukon kívül egyszerre csak protestánsokká lettek, 
hanem azt, hogy a Protestantismus szelleme legkülönfélébb 
alakjában a kathoiikus országokban és népek között is elter-

jedt.»2 , 
Még Hase K Á R O L Y Á G O S T O N protestáns egyháztörténet-

iró is modern műveltségről beszél, melyben az összes katho-
iikus kulturnép tudtán kívül protestáns lett.3 Ez ugyan nagy 
túlzás, de azért kevés igazság mégis rejlik benne. 

Ritter H. göttingai tanár így nyilatkozik: «A protestan-
tismus az egyháznak szándékolt reformját átalában nem haj-
totta végre; számos országban, ahol úgy látszott, hogy már 
erős gyökeret vert, a reform és a kathoiikus egyháznak 

1 Preussische Jahrbücher. 1871. Bd. XXVI. S. 658—668. — Ha más or-
szágokról és népekről van szó, akkor a mi német liberális tudósaink elég 
elfogulatlanok, hogy az igazságot meglássák és elég bátrak, hogy nyiltan be-
széljenek. így például Herder már száz évvel ezelőtt bevallá : «A reformatiónak 
majdnem minden történelme mutathat föl ebben vagy amabban az országban 
borzasztóságokat és botrányokat, de az újabb kereszténytörténelemben egy 
sem képez oly szégyenfoltot, mint az angol reformatió.» (Sämmtl. Werke. 

„Herausg. von B. Suphan. Berlin, 1885. Bd. XXIII. S. 123.) 
2 V. ö. Ennek a tárgynak bővebb ismertetését Ganis, Möhlers Kirchen-

geschichte III. 322—329. 
3 Hase, Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-

katholische Kirche. 3. Aufl. 1871. S. 283. 
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visszaállítása folytán háttérbe szorult; de működése még 
azokon az országokon kívül sem maradt eredmény nélkül, 
amelyekben csak tényleg érvényesült. Ez adott példát, ha 
nem is legelőször, de minden esetre a legnagyobb mérték-
ben az egyházi intézményeknek nemzeti, sőt tartományi al-
kotására, s ezt a példát a katholikus államok is követték. 
Az egyházi uralomnak általa fölállított elveit, a katholikus 
közigazgatás alakjában alkalmazták. A pápaságnak még a 
katholikus államok egyházi ügyeiben is nagyon korlátolt be-
folyása volt a XVI. század óta, mert a katholicismus min-
denütt csak az államhatalom befolyása alatt állíttatott vissza 
és létezett. A világi hatalmakat kímélni kellett.»1 

Már a socialista Saint-Simon gróf megjegyzé: Luther 
a pápai hatalom ellen intézett támadásai által azt az egész 
északeurópai népek között tönkre tette, sőt annak még a katho-
likus nemzetekre való befolyását is jelentékenyen gyöngíté.»2 

A reformatió a tekintélyt mindenütt aláásta s a lázadás 
szellemét még a katholikus nemzetek közt is terjészté. 
Szintúgy protestáns részről sokszor mondották már, hogy 
«román» államokban dúló forradalmaknak a katholicismus az 
okozója. 

Dr. Beidtel Ignác, császári királyi felebbviteli bíró és a 
kánonjognak egykori tanára a déleurópai és az amerikai 
forradalmaknak a katholikus rendszerrel való állítólagos össze-
függéséről találóan mondja: 

«Azt az állítást, hogy a katholikus rendszer, amennyi-
ben a népek szabad fejlődését akadályozza s így az államokat 
a forradalomra előkészíti, az egyház ellenségei- az újabb idő-
ben ismét nagyon hangoztatták. Az újkor történelmére való 
tekintettel a protestáns államokban uralkodó nyugalomra s 
a katholikus országokban dúló lázongásokra utaltak s azt 
állíták, hogy ez a forrongás, mely az engedelmességnek 
minden kötelékét széttépi, nem támadhatott volna, ha a kor-
mányrendszert nem katholikus szellemben rendezik s ezáltal a 
szabadfejlödést túlságosan nem akadályozzák vala. A párt szó-
szólójának TZSCHIRNER3 lipcsei superintendenst tekinthetjük.» 

1 Ritter, Geschichte der Philosophie IX. I I — 1 3 . 
2 Saint-Simon, Oeuvres X. 85. 
3 Tzschirner, a lipcsei egyetem tanára a.Schröckh-féle egyház történe-

lemnek folytatója, 1817-ben egy rövidke iratot adott k i : Protestantismus und 
katholicismus, aus dem Standpunkte der Politik betrachtet» cím alatt, melynek 
második kiadása (Lipcse 1822) fekszik előttünk. Ez protestáns körökben még 
most is kedvelt könyvecske, mivel a szerző benne kimutatja, hogy a katho-
licismus oka a forradalomnak. Még Hagenbach is klaszikus iratnak mondja e 
művecskét. Tényleg pedig nem más az, mint fölületes féremfí, amelyben alig 
van egy helyes mondat. 
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«Az említett állítás arra, aki az újabb kor történelmét 
nem ismeri, nagyon vonzó lehet. Ha Spanyolországra vagy 
Portugalliára gondoltak, azonnal az inquisitió jutott eszökbe 
és Olaszországról a német utazók fölötte sötét képet raj-
zoltak s épen ezek az országok voltak az újabb korban a 
forradalmi mozgalmaknak színhelyei. Jóllehet ha visszatekin-
tünk az utolsó három századnak történelmére, az ott és itt 
történtekről új fölvilágosítást nyerhetünk.» 

«Tudjuk, hogy majdnem száz éven át minő nyugtalan-
ságok történtek a legtöbb országban, ahol 1517. óta a pro-
testantismus elterjedt. Németország csak hosszas vérontás 
után (1G48) és Anglia még később (1688) jutott nyugalomra. 
Az akkoriban mutatkozó nyugtalanságok pedig nagyrészt 
annak a megrázkódtatásnak voltak a következményei, melyet 
a protestantismusnak elterjedése okozott. A protestantismus 
mindenütt ellenzékre talált és a saját kebelében is meghason-
lással kelle küzdenie; a törvényhozásban és a rendek gyűlésein 
sokat kellett változtatni; újabb szövetségek köttettek; imitt-
amott új uralkodók is-tűntek föl. Minden csak lassan szokott 
rendhez, amely itt viharos szabadsággal, amott pedig a kor-
mánynak majdnem korlátlan uralmával volt összekötve.» 

«Azonban a reformatiónak előretörekvő szellemével 
vívott háborúk alatt azok az országok is szenvedtek, melyek 
katholikusok maradtak, és különösen a szabadságot szoríták 
meg, minthogy a hadseregek folyton nagyobbodtak és a fe-
jedelmek egyre bizalmatlanabbak lettek. Azért nagyon termé-
szetes, hogy midőn a gallikanismus a XVIII. század folya-
mán a katholikus világnak egy része fölött hatalomra jutott, 
s a protestantismushoz, melylyel némi rokonságban1 áll 
hasonlóan, azonnal a katholikus országok rendjét kezdte 
megingatni, abból, amit a protestantismus Eszakeurópában 
létrehozott, Déleurópában is valaminek fölszínre kellejutnia.» 

«Száz meg száz iratból tudjuk, hogy a fölforgatás vagy 
más szavakkal a forradalom szelleme mennyire terjedt a 
XVIII. századnak második felében Portugallban PoMBALL-nak, 
Spanyolországban A R A N D A - n a k és CAMPOMANES -nek , Francia-
országban C H O I S E U L - n e k és Nápolyban T A N U C C I - n a k minisz-
terkedéseik alatt; miután pedig a római katholikus intézmé-
nyek a növekvő benső fölbomlásban mindinkább hanyatlottak, 
némely ország az átalakulásra nagyon is megérett. Azok, 
akik ezt a fölbomlást elösegíték, csaknem sokasem voltak 
igazi katholikusok; ezek VOLTAIRE, ROUSSEAU és FEBRONIUS 

1 «A gallikanismus nem egyéb, mint álprotestantismus», mondá Thiers Mon-
talambertnek, midőn ez vele Affrénak, párisi érsekké való kineveztetése ügyé-
ben tárgyalt.» (Conice, vie de Msgr. Affre, p. 157). 
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iskoláiból kerültek ki s a fölforgatást a száz meg száz féle 
úton-módon terjesztett protestantismus segítette elö.» 

«Azt se állítja senki, hogy azoknak nagy részök, akik 
a francia nemzetgyűlésben (1789—1795) iiltek s az egyház-
javaknak elkobzását, valamint később (1793) az istentagadás 
uralmát kikiáltották, csak közönséges értelemben is katholi-
kusok voltak legyen. Azt sem állítja senki, hogy Spanyol-
országban és Portugallban a corteseket s az amerikai forra-
dalom fő okozóit katholikus eszmék vezérelték, sőt a 
fölvilágosodásnak emberei az előbbi, úgynevezett fölvilágosodás 
korszakában sem óhajták a katholikus érdekeket előmozdí-
tani. Tehát amint már föntebb is említők, az idegen új elem 
volt az, mely az új erjesztő anyagot a katholikus országokba 
vitte, s amely azokat már jóval előbb, mielőtt a régi állam-
alkotmánynak fölforgatása megtörtént volna, aláásta. A tö-
megnek eredeti szükségletéből pedig oly kevéssé származott 
az, hogy az az újításokat úgyszólván sehol sem óhajtá, csak 
lassankint, midőn a régi államintézményekben az összefüggés 
hiánya az újítások folytán mindinkább szembetűnő lett, kel-
lett valami javításra gondolni, ami azután szintén többnyire 
csak a főbbeknek művök volt.»1 

1 Valamint Oroszországban, úgy Lengyel-, Francia-, Olasz- és Spanyol-
országban is a tulajdonképen való népet a modern protestáns liberális fölvilá-
gosodás és álműveltség nagyon keveset vagy éppen nem fertőztette meg ; for-
radalmi lázban mindenütt csak az előrehaladottak, az úgynevezett műveltek 
szenvednek. A népnek tömege azokban az országokban vallásos, keresztény 
s azért conservativ és viszonylag erkölcsös maradt. A hitetlenség, a romlottság 
és a forradalom a «művelteknek» szomorú kiváltságuk. A német amerikai Korner 
aki 1862—1864. az egyesült államoknak Madridban követe volt, Spanyolor-
szágról így ítél: «Bármily rossz is a többi, de a szorosan vett nép a nemzet 
magva, jó s úgy hiszem, hogy jobb, mint az általam ismert többi országokban. 
Az ilyen nép nem mehet tönkre.» (Aus Spanien. Frankfurt a. M. 1867. S. 210). 
Rasch Gusztáv így szól: «Az összes európai népek között, melyeket láttam, 
egy sincs, amely oly nagy tettekre volna képes, mint a spanyol. Háromszáz 
éves rontó hatású uralom alatt, aminőt Spanyolország ért meg, minden más nép-
nek a szíve eltompult volna, de a spanyol szív ma is úgy dobog, mint három-
száz évvel ezelőtt. A romlottság csak a magasabb köröket szállta meg, a nép 
szívét nem érintette. A spanyol városok polgársága, a falusi nép, a hegyi 
lakók mit sem tudnak azokról a bűnökről, melyek a madridi udvarban, az 
aristokratiában s a polgárságnak kis részében uralkodtak és még most is ural-
kodnak. Ezek az emberek az önzést, a hivatalhajhászást, az aranyvágyat, a 
tolvajságra és sikkasztásra való hajlamot, a hivatalnokok és a Bourbonok ke-
gyenceinek kicsapongásait nem ismerte, míg a XVI. századnak castiliai és ara-
goniai szelleme benne folyton élt.» (Das heutige Spanien, Stuttgart. 1871. 
S. 2cíí, 21). Hasonló nyilatkozatokat tudnánk Délamerikára, Olaszországra, 
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«Az eddigi elmélkedésekből látjuk, hogy nem a római 
katholikus szellem hozta létre Spanyolországban, Portugalliá-
ban, Amerikában és más katholikus államokban a nagy 
forradalmakat, sőt hogy a forradalmak a katholikus szellem 
rendszeres gyöngülésének tulajdoníthatók és hogy azok a 
katholicismusnak a mérsékelt kormányzat felé való irányulása 
folytán szükségképen el is enyésznek, ha csak az államszer-
vezet a katholikus alapelveknek nagyobb működés teret 
biztosít.» 1 

A protestáns államokban kivétel nélkül szerfölött véres 
forradalmi korszakok folytak le és pedig abban az időben, 
midőn a protestáns vallási öntudat még erőteljesebb és 
élénkebb volt mint most, míg a forradalom a katholikus 
államokat megingatta s midőn a vallásos öntudat már na-
gyon alá hanyatlott. A szabad kutatás elveiben, ami nem 
egyéb, mint a hitdolgokban való öntekintély, határtalan hit-
szabadság rejlett. Ez szülte eszményileg a forradalmi elveket. 
Azonban a protestáns individualismus szétforgácsolásra és 
egyenetlenségre vezet; a szellem önzése személyes anyagi 
önzést eredményez. A protestáns népek nagyobbára ezért 
anyagelvüek. A forradalom vihara csak felületesen érintheti 
őket, csak pillanatnyi kábultságot okozhat, mely az önzésre 
újból kijózanodik. A protestantismus csak akkor képes közös 
célpontra találni, ha az anyagi segélykiáltás a szenvedélyeket 
rövid időre egyesíti.2 

Franciaországra vonatkozólag is fölhozni, ha az nagyon messzire nem vezetne. 
Mindazokban az országokban csak a szélső elemek vannak megromolva: 
birtok és a műveltség aristokraüája és a nagyobb városok s gyárikertileteknek 
proletársága, de nem a középosztály, az alsóbb rendű polgár, a kézműves és a 
falusi nép, ide értve a falusi nemességnek nagyrészét is ; ez utóbbiak ügy 
politikai, mint vallási tekintetben conservativek. Hasonlóképen Oroszországban 
Bayer Th. azaz Teréz bajor hercegnő, kitűnő művében (Reiseeindrücke und 
Skizzen aus Russland. Stuttgart, 1885. S. 53., 572., 573). — Az orosz nép 
bensőleg jámbor, vallási meggyőződése eleven és tevékeny.» — Az orosz 
népnek jámbor, alázatos, mélyen vallásos érzelme mindenki előtt föltűnhet, 
akinek alkalma volt Oroszországban az alsóbb rendű néppel érintkezni s az 
ilyen érintkezés alkalmával azonnal észre lehet venni, hogy az orosz egyház-
nak hatalma és ereje a még romlatlan orosz népben rejlik.» — Egy liberális 
hírlapíró így ír : Ami az ú. n. közönséges embert illeti, mindazt a jót igaz-
nak tapasztaltam, amit valaha róla hallottam s rosszat csak nagyon keveset.» 
(F. Dernburg, Russische Leute, Berlin, 1885. S. 343). 

1 Beidtel, das canonische Recht, betrachtet aus dem Standpuncte des 
Staatsrechtes und der Politik. 1849. S. 643—645. 

2 V. ö. Aurél Meinhold, die katholische Kirche und die Revolution. 
Regensburg, 1860. S. 58—63 

4 1 * 



A forradalom a XIX-ik században. 

Socialismus, anarkhismus és nihilismus. 

A conservativ protestantismusnak hirlapiró harcosai a 
képtelenség és tudatlanság netovábbjának tartják, hogy a 
katholikusok a francia földön termett modern communismust 
és socialismust s az orosz földön, tehát görög-katholikus terü-
leten fölnőtt nihilismust a reformatiónak tulajdonítják. Ez a 
szemrehányás azonban azokra háramlik vissza, akik azt ép 
oly buzgalommal, mint alaptalanul fölhozzák. — Abban a 
körben nem értek rá a reformatio áldásaira zengett dics-
hymnusok miatt a jelenkor szellemi áramlatának történelmét 
tanulmányozni; s ezenkívül a hagyományos előítéletekbe 
annyira bebonyolódtak, hogy minden olyan tény iránt vakok 
és süketek, amely a megkedvelt nézetekkel ellenkezik. 

Hogy a liberalismus a protestantismus szülöttje és a 
socialismus atyja s hogy eszerint a socialismus a reformatió-
nak és a protestantismusnak közös csemetéjök: ezt ma már 
csak azok tagadják, akiknek érdekükben áll, hogy az igaz-
ságot be ne lássák és be ne vallják. 

Az állítólag «orosz nihilismus» ép oly kevéssé Orosz-
ország különös sajátja, mint aminő sajátja Franciaországnak 
a «francia socialismus» : mindkettő csak ugyanannak a be-
tegségnek kórtíinete, amelyben többé-kevésbé minden polgá-
rosult nemzet szenved. 

A francia socialismusnak főokozója, SAINT-SIMON gróf, 
magát határozottan LUTHER tanítványának és utódának vallja. 
«A Luther által kezdeményezett vállalatot be kell fejeznünk», 
mondá Saint-Simon.1 

Ami Németországot illeti, ahová a communismust —• 
mint mondják •— a katholikus Franciaországból hurcolták be, 
Engels FRIGYES , aki MARX KÁROLY után a leghírnevesebb 
socialista, «a munkás-osztály helyzetéről» című sokat emle-
getett müvének előszavában már 40 évvel ezelőtt így i r : 

1 Saint-Simon, Oeuvres, Paris, Dentu. 1868. III. 39. 
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«A német socialismus és communismus inkább elméleti föl-
tevésekből származott, mint bármelyik más; mi, német el-
méleti emberek, az igazi világról sokkal kevesebbet tudtunk, 
hogysem a valódi viszonyok bennünket ennek a rossz való-
ságnak reformálására ösztönözhettek volna. Az ilyen refor-
moknak nyilvános képviselői közül mindenik csakis a Hegel 
elméletének Feuerbach által történt föloszlása következtében 
jutott a communisnmsra.» 1 

«Hasonlóan nyilatkozik Yenzel Ottó is abban a zárszó-
ban, melyet Sildre Alfrédnek a francia akadémia által pálya-
koszorúzott, de rendkívül rossz müvéhez a «Communismus» 
történelméhez í r t : «A communista eszmék» — úgymond — 
Franciaországban és Angliában sokkal hamarabb foglaltak 
tért, mint Németországban. Itt a jelen századnak első négy 
tizedében a nagyipar még kevéssé volt kifejlődve s így hiány-
zott az a tömeges proletárság, melynek nyomora Angliában 
az alulról fölfelé terjedő mozgalomra az első lökést megadta . . . 
Míg ez majdnem azzal a látszattal birt, mintha a német föld 
terméketlensége a communistikus törekvések elé áthághatatlan 
korlátot tenne, bizonyos szellemi hatalom már lázasan töre-
kedett ezt a talajt lazítani s a mozgalomnak itt-ott elszórt csíráit 
teljes virágzásra hozni. Amit Franciaországban a forradalmi 
sajtó, s Angliában a gép csel rkedett, ugyanazt kelle Németor-
szágban a bölcseletnek művelnie. Sajátságos gúnyja volt a 
sorsnak, hogy ugyanaz a Hegel-íéle irány, melyet a német 
kormány pártolt s a conservativ eszmék érdekében hivatalos 
állambölcselet gyanánt ajánlott, a legforradalmibb eszmék-
nek és törekvéseknek kiinduláspontjává lém. A Hegel-féle rend-
szer, dacára conservativ jellegének, ami abban a gondolatban 
összpontosult, hogy ami valódi, az észszerű is, dialektikus 
módszerében mégis a forradalmi elvnek csiráját hordozta, 
amennyiben a világtörténelmet a szünetlenül előrehaladó 
fejlődés folyamának állítá lenni, s így minden álláspontot 
a magasabb fejlődésfokozathoz való előkészület gyanánt 
mutatott be. Ebből az következett, hogy az, ami az egyik 
pillanatban észszerű, az a fejlődésnek közelebbi fokán már 
észszerütlen lehet. Míg tehát Hegelnek régibb iskolája 
a mesternek conservativ irányához ragaszkodott s öt ebben 
a tekintetben némileg még fölül is múlta, addig az ifjabb 
irány Strausz Dávid nyomán a kritika terére lépett, melylyel a 
Poroszországban uralkodó pietistikus irány rövid idő múlva 
erősen összeütközött. Strauszt Bauer Brúnó követte, aki a kriti-
kát a theologia teréről a történelem és az ujabb politika terére 
vitte át, azután pedig FEUERBACH és STIRNER következtek.» 

1 Engels, Lage der Arbeit. Classe in England, 1845. S. 8., 9. 



Rzek és elvtarsaik a RUGE ARNOLD által szerkesztett 
«Hallei Evkönyvek »-ben a Hegel-féle dialektika fegyverével 
keltek harcra minden ellen, amit a szellemi szabadsággal 
ellenkezőnek találtak, különösen pedig az állam és társa-
dalom terén elévült jogtalan rendeletek ellen. Az, hogy a 
socialis téren részben socialistikus és communistikus ered-
ményre jutottak, csak a Hegel-féle fölfogásnak szükségszerű 
következménye volt, mely szerint az állam az erkölcsi 
egésznek legfőbb alakja, melynek az egyén föltétlenül tar-
tozik magát alárendelni. Ezenkívül egyidejűleg a német és a 
francia communismus között lényeges különbség mutatko-
zott. Míg ugj'anis az utóbbinak követői kevés kivétellel az 
egyházi hitágazatokon nem tették túl magukat, addig az 
utóbbi istentagadáson alapult, amennyiben azt a szükséges-
séget, mely szerint az embernek boldogságát észszerű tár-
sadalmi szervezet által kell elérnie, a Feuerbach-féle ember-
tannal okadatolta, ami a túlvilági boldogságba helyezett 
minden reményt megsemmisített.1 

D R . MEYER RUDOLF protestáns social politikus így szól: 
«Csakugyan különösnek tűnhetik föl, hogy HEGEL , akit 
porosz királyi udvari bölcselőnek neveztek, communista és 
socialista szellemi mozgalomnak volna a létoka, pedig a 
dolog épen így áll.» 

«Annyi bizonyos, hogy az állammindenhatóság benne 
jó prófétára talált. Ez tisztán protestáns találmány és onnan 
magyarázandó, hogy HEGEL állami iskolát követel a végre, 
«hogy legfelsőbb tekintély által helyben hagyott nézetektől 
elütő véleményeket» megakadályozzák és hogy a protestáns 
GUIZOT 1841 -ben , tehát tíz évvel HEGEL halála után a pairek 
kamrájában «a szellemnek vezetését és az a fölött való 
uralmat» az egyetem által az államnak felügyelete alatt kí-
vánta gyakoroltatni. Ha az állam mindenható, akkor nem-
csak az alattvalók szellemök fölött uralkodik, melyet az 
iskolában úgy alakít, amint akarja, hanem egyszersmind 
földi vagyonuk, tulajdonuk fölött is. Ez a következtetés 
HEGEL tanából önkényt folyik.» 

«HEGEL-nek újabb követői, amint a mesternek szelle-
méből föltételeznünk kell, nemcsak ezeket, hanem meg más 
elméleteket is levontak. Megalapították a kritikát és pedig 
megbírálták STRAUSZT, FEUERBACIIOT és BAUER BRÚNÓT S a 
vallás terén körülbelül minden positivumot.» 

«Magukról úgy beszéltek, mint független bírálatról s 
amely, mivel független, mindent föloldhat. Bauer Brúnó és 

1 A. Sudre, Geschichte des Communismus. Übersetzt von Oskar Friedrich. 
Mit einem ergänzenden Nachtrag von Ottó Wenzel. Berlin. 1882. S. 390—392. 
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Edgar az államot tettek bírálatuk tárgyává, de a bírálatilag 
föloldott és szétrombolt állam helyett újat nem alkottak, 
jóllehet eszményük láthatólag a socialistico-communisticus 
állam volt, melyre később a német Marx-féle socialdemok-
ratia törekedett. így cselekedett Hegelnek legutolsó és leg-
jelentékenyebb követője Stirner Miksa is 1845-ben.» 

«Stirner szerint minden állam kényuralom, legyen bár 
egy vagy több a kényúr, vagy pedig, amint a köztársaságról 
elképzeljük, legyenek mindnyájan az urak, vagyis zsarnokos-
kodjék egyik a másik fölött. Az államnak magaviselete 
erőszak, s hatalmát jognak, míg az egyesét «bűntettnek» 
nevezi. — «Amint megszűntek az egyházi büntetések, úgy 
a többi büntetéseknek is meg kell szűnniök.» — Minden 
állam és egyház az egyesnek kiválása elkülönítése által szűnt 
meg. Mert az egyes minden közösnek, minden szövetségnek, 
minden békónak, minden államnak engesztelhetetlen ellen-
sége.» 

«Először minden létezőt meg kell semmisíteni, az em-
bereknek összes szervezetüket földúlni, a teljes individualismust 
helyreállítani: «Az elkülönítés csakis az utolsó elkülönítéssel 
fog végződni s az egyesülésben szűnik meg.» STIRXERNEK 
ezt az «egyesülését» BAKUNIX mint «szövetséget» tovább fej-
leszté s a mostani nihilistáknak jelszavául tűzte ki.» 

«Bakuninnak anarkhiája, vagyis a mai nihilismus az új 
hegelianus Stirnernek programmja, melyet Bakunin úgy, mint 
Lassale szórói-szóra leirt. Különben Bakunin is megtelt 
Hegel szellemével: ő szintén Engels Frigyessel, Marx Ká-
roly barátjával egyszerre tanult Berlinben Hegelnél, azért ő 
is az új hegelianusok iskolájához tartozik. Igaza van tehát 
Skobelew tábornoknak, midőn a nihilismust «megbolondult 
hegelianismusnak» nevezi. Minden modern socialista és com-
munista ebből az iskolából való. Nemcsak Marx, Engels, 
Lassale, hanem Bakunin és Proudhon is, aki előszeretettel 
használja a Hegel-féle dialektikát.»1 

EILERS G. porosz titkos kormánytanácsos, aki EICHHORN-
nak közoktatási miniszterkedése alatt a közoktatásügy elő-
adója volt, emlékirataiban így szól: «Altenstein minisztériuma 
lelki és tudományos ügyeinek kezelésére saját rendszabályt 
alkotott és pedig, tekintettel a német nép magasabb fokú 

1 R. Meyer, der Emancipationskampf des vierten Standes. 2 Aufl. 
Berlin, 1882. I. 36., 44. Roscher W. tanár, (System der Volkswirtschaft, 17 
Aufl. Stuttgart, 1883 I. 181. §. 79, 5-ik jegyzet) ezt a művet jogosan olyan 
könyvnek nevezi, amelynek némely doctrinális és hírlapírói hibái vannak 
ugyan, de szellemben és szakismeretben gazdag és kíméletlen igazságszere-
tettől van áthatva. 



szellemi életére, a saját — mint a következmények meg-
mutatták — nagyon is alapos véleménye szerint. Abból a 
meggyőződésből indulva ki, hogy a keresztény hitnek külön-
legessége a tudományosan képezett és gondolkodó világban 
állandóságát elvesztette és csak még a gondolkodni nem ké-
pes tömegben gyökeredzik, olyan bölcselőt keresett, aki a 
gondolkodó világnak a keresztény vallás alakjában bölcseleti 
vallást adhatna, mely a keresztény vallás látszatával birván, 
a népnek sem lenne megbotránkozására. Ityen bölcselőt He-
gelben talált. A világ tudja azt, hogy a müvet minő logikai 
szemfényvesztő erővel s mily nagy kétszínűséggel hajtották 
végre.»1 

Gottschall Rudolf udvari tanácsos így szól: «Altenstein 
porosz közoktatási minisztériuma magára vállalta Hegel böl-
cseletének terjesztését, amennyiben az állami hivatalok nagy 
részét hegelianus bölcselőkkel töltötte be, s a jó és alkal-
mazásra méltó érzület teljes érvényű bizonyítványa gyanánt 
a hegelianus érzületet tekintette.» 

«De ez a bölcselet, ez a porosz Lucifer csakhamar alá-
bukott a mélységbe, hogj^ a benne rejlő ördögi elemeket 
fölszabadítsa. A «Hallei Évkönyvek» a Iíegel-féle bölcselet 
bűnbeesését, mely azt a porosz államhivataloknak paradi-
csomából kiűzte s az ecclesia militansból ecclesia passavá 
tette, eléggé bizonyítják . . . Különben nem hiányoztak 
jósok, akik a Hegel-féle bölcseletnek veszélyes fejlődését 
megjövendölték vagy, mi több, azt már rendszerbe öltöz-
tetve találták: (Menzel, Leo, Schubarth), a «Berliner Poli-
tisches Wochenblatt» s az «Evangelische Kirchenzeitung» 
hosszas sortüzet intéztek a Hegel-iskola ellen, ami aztán 
eredményre is vezetett. Eichhorn közoktatási minisztériuma 
az új hegelianusok ellen erélyes) rendszabályokat alkotott.»2 

Ruge Arnold, a «Hallei Evkönyvek» szerkesztője és 
megalapítója, akit H E I N E «a Hegel-iskola mérges ajtóörének» 
nevez és aki magát néha leveleiben «a Hegel-rendszer lovas 
tábornokának» nevezi, utolsó, csak halála után megjelent 
müvében így nyilatkozik: «A Hegel-féle bölcseletet a regé-
nyes ellenzék, az ifjúság társulata, mint udvari bölcseletet 
elítélte s rossz hírbe hozta. — HEGEL-nek azonban a túlzók 
részéről való kárhoztatásából meg volt az az előnye, hogy a 
«lanyhák» nem üldözték és A L T E N S T E I N azután a bölcseletet 
ebben a körben fönn tudta tartani. «Az észnek ravaszsága» 

1 Eilers, meine Wanderung durchs Leben. 1858 IV. 78. V. ö. Altenstein 
jellemzésére. Historisch-polit. Blätter II. 81—91. 

2 R. Gottschall, die deutsche Nationalliteratur des XIX. Jahrhunderts. 
3 Aufl. Breslau, 1872 II. 209., 210., 215. 
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senkiben sem sikerült annyira, mint a porosz III . FRIGYES 
ViLMOS-ban.» 

«Amint a politikának minden elévült és kényúri alakját 
hasonlókép visszaállítá HEGEL , a régen túlhaladott baboná-
nak minden alakját s a régi Hegel-iskola ennek segítségével 
akadálytalanul haladt előre.» 

«Ezt tovább nem lehetett túrni. A hallei és a német 
évkönyvek, melyek 1838—1843, tehát öt évig jelentek meg 
s kezdettől fogva a fejlődést elvvé tették, s így Hegelt a 
saját módszerével javították, a szellemnek régi állapota ellen 
föllázadtak. Az akkori censura mellett lehetetlen volt az 
olyan egyéneknek, aminők HEGEL és DUPUIS voltak, gondo-
lataikat még csak elfátyolozva is közleni; dacára annak, 
hogy akkor Berlinben bölcsészeti politikát követtek, még 
sem volt szabad az igazságot nyíltan kimondani; olyan 
nyelven kelle beszélnünk, melyet a bölcseletileg iskolázatlan 
censor s vele a néptömeg tisztán meg nem értett.»1 

LUTHARDT E. protestáns tanár Lipcsében így ir: «A 
Hegel-féle jogbölcselet nem volt más, mint a pogány állami 
absolutismusba való visszaesés. Ha minden az állam által és 
az államért van, akkor egyszersmind az állam az a hatalom, 
melynek a gazdászati életet meghatároznia és szabályoznia 
kell; és nincs különbség az állam és a társadalom között. 
Ezt a következtetést vonta LASSALLE H E G E L - n e k államfogal-
mából s socialistikus rendszerének követelményeit ezzel 
igazolta. S másodszor: ha az abszolút, HEGEL szerint, állandó 
folyamat, akkor nincs szilárd jog, hanem minden jog válto-
zásnak van alávetve s a jogot a pillanat tényei képezik. 
Nem a jog határoz a tény fölött, hanem a tény a jog 
fölött. A tény minden. Az állam az absolut, tényleges ha-
talom. Az állam így állapítja meg, hogy minden pillanatban, 
még a gazdasági élet terén is mi légyen a jog, s a gazdasági 
élet rendjének semmiféle magánbirtok- vagy örökösödésjog 
útjában nem állhat. Ez volt a második következtetés, melyet 
LASSALLE H E G E L - n e k főtételéből levont s amelylyel az aka-
dályokat, amelyek a jogterén követelményeinek útjokban 
álltak, elhárította. így vezethető le LASSALLE gazdászati 
rendszere HEGEL-nek mindistenítő gondolkozásmódjából. — 
Más szókkal: a sotialismas a pantkeismusnak s a pantheis-
tikus államfogalomnak a következménye. A socialismus egy 
részről az individualismusnak visszahatása, más részről meg 
a pantheismusnak következménye.» 2 

1 A. Ruge, Geschichte unserer Zeit. 1881 S. 62., 63., 157. 
2 E. Luthardt, die modernen Weltanschauungen und ihre praktischen 

Consequenzen (Apologie des Christenthums, IV Thei]). Lepzig, 1880 S. 
I59-, 160. 
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A német socialdemokratáknak föközlönyiik, a «Volks-
staat», melyet LIEBKNECHT és BEBEL szerkesztenek Lipcsé-
ben, annak idején így irt: «Az internationale csodálatos 
módon nemzeti eredetű, a német bölcseletből származik.» 1 

«A német bölcselet hinté el a sárkányfogakat, amely 
vetemény most oly alakban kezd kihajtani, hogy mint 
egyik tengerentúli világlap mondja, a Németbirodalomnak 
conservativ hatalmasságai meglepetve rezzennek föl.2 «Né-
metország volt a dajkaszoba, mely a kétkedő anyagelvi 
bölcselet által a socialista pártokat nevelte. Egész nemzedék 
nőtt föl olyan képeztetés közben, mely a vallást a bölcselet 
nevében csalásnak nyilvánítá, a lélek halhatatlanságát pedig 
őrültségnek.» 

Az «orosz» nihilismus is a hitetlen német bölcseletben 
s a francia és az angol socialismusban és kétkedésben gyö-
keredzik s eredete egész a reformatióig vihető vissza. Az 
orosz ügyeket illető vastag tudatlanság miatt, mely Német-
országban általán uralkodik, szükséges, hogy Oroszországnak 
történelmére kissé bővebben rátérjünk. 

SUGENHEIM S . zsidó tudós így szól: «Az a két szeren-
csétlenség, mely Oroszországot a középkorban érte, későbbi 
sorsára és teljes fejlődés menetére messzeható, boldogtalan 
befolyással volt. Az egyik szerencsétlenség abban állott, hogy 
az a kereszténység, melyet Oroszország nagyfejedelme,Wladimir 
herceg ráerőszakolt, csakhogy ANNA görög hercegnőt nőül 
vehesse, a byzanti udvari kereszténység, vagyis a keresztény 
hitnek olyan alakja volt, melyből minden erkölcsi s szellemi 
elem hiányzott. Míg a római katholicismus még legdurvább 
elfajulásában is elég erkölcsi tartalommal bir arra, hogy 
a vad és elhagyatott népekre müvelőleg hasson, addig az 
akkori byzanti udvari egyház, — már pedig egyedül ezt ojtot-
ták be erőszakosan az orosz durvaságba,3 — nélkülözött 
minden nemesítő elemet. Nem volt ez egyéb, mint a szolga-
lelkü, lelkiismeretlen papok által a világ leggonoszabb és 
leghirhedtebb udvarának szeszélyei és szükségletei számára 
alkotott névleges kereszténység, mely épen azért tetszhetett 
nagyon az olyan fejedelemnek, akinek mint az apostolhoz 
hasonló (így nevezi öt még ma is az orosz egyház) I. Wladi-
mirnek, négy törvényes felesége mellett még nyolcszáz 
ágyasa volt.» 4 

1 «Volksstaat», 1873 márc. 26-iki szám. 
2 New-York, S. W. T. 1879 január 21. 
3 Strah], Geschichte des russischen Staates I. 110. 
4 Schmidt-Phiseldek, versuch einer neuen Einleitung in die russische 

Geschichte. Riga 1 7 7 3 I. 8 3 . 
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«Abból a körülményből, melyszer int a moszkoviták a 
keresztény vallásból1 ilyen utálatos képet kaptak, az a még 
sokkal nagyobb baj származott, hogy egyházuk a nyugoti 
germán Európától elkülöníttetvén, a művelődés legfontosabb 
tényezőitől fosztatott meg — a hűbériségtől2 mely a művelt-
ségnek legalsó fokán álló népek közt az egyeseket oly pompá-
san összetartja s a magasabb fejlődést célszerűen előkészíti s a 
római és a canonjoggal való ismeretségtől. Felületes meg-
figyelés mellett természetesen arra a véleményre juthatnánk, 
hogy az orosz nemzetiségnek kifejlődése épen ezáltal önállóbb, 
zavartalanabb lehetett. De ha a dolgot pontosabban meg-
figyeljük, azt találjuk, hogy azok a népek, melyek a közép-
korban az emiitett müvelődéseszközöket nélkülözték, a szo-
morú tengődés állapotán fölül sohasem emelkedhettek.» 

«A második szerencsétlenség, mely az oroszokat ebben 
a korban érte, a mongolok által való majdnem harmadfélszáz 
évig tartott (1237—1480) leigáztatásuk volt. Ez csaknem úgy 
tűnik föl, mint a már említett szerencsétlenségüknek termé-
szetes következménye. Mert Európa ezeknek a barbároknak 
Oroszországban való uralmukat aligha tűrte volna olyan kö-
zönyösen, ha a parancsolok, úgy mint az alattvalók is hitet-
lenek nem lettek volna, ha már I V . INCE és I V . S Á N D O R 
meg nem győződtek volna arról, hogy az a nagy készség, 
melyet az oroszok akkor a római hitnek fölvételére mutat-
tak, csak hiu csalárdság és szemfényvesztés volt avégből, 
hogy a nyugoti kereszténység segítségét irgalmatlan zsarno-
kaik ellen megnyerjék. A mongolok hosszú uralmának nyomai 
az oroszoknak úgy nyelvökben, mint köz- és családi életök 
viszonyaiban elég világosan szembetűnnek, de legkiválóbban 
szembetűnnek azok kormányrendszerében, mely még ma 
is valódi mongol jellegű.» 3 

Az újabbkori Íróknak nagyrészök az orosz nihilismust 

1 Mert hogy az oroszok vallása soha sem volt más. azt amaz érdekes 
megjegyzések után, melyeket Bellerman Oroszországnak tudományára, művé-
szetére és vallására való tekintettel (Erfurt. 17S8 II. 30) és Meiners ó- és új 
Oroszországnak kitűnő összehasonlításában, régibb és újabb utazási leirások 
nyomán. (Leipzig, 1798 II. 330.) az orosz egyháznak vallástanáról és szoká-
sairól tesz, azt kétségbe vonni nem lehet. 

2 «A Rurik és utódai által Oroszországba behozott rendszert helytelenül 
cserélik föl ezzel ; ez ahhoz csak külsőleg hasonlított, míg alapjában, kezde-
tében, fejlődésében és következményeiben épen nem hasonlított hozzá. 
(Ustrialow, Geschichte Russlands, I. 83, a német fordítás 1840—1843). 

3 V. ö. Hammer-Purgstall, Geschichte der goldenen Iiorde in Kiptschak 
v- i. der Mongolén in Russland. Pesth. 1840 S, 409. — Sugenheim, Russ-
lands Einíluss und Beziehungen zu Deutschland. Frankf. a. M. 1856 I. x—3. 
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joggal I. Pétertói származtatja. Azért is Oroszország eme ú. n. 
reformátorának uralkodását tüzetesebben meg kell vizsgálnunk. 

A protestáns dr. Brückner Sándor, a dorpati egyetem 
tanára, az általa irt «Nagy Péter életrajzában» így i r : 
«Oroszországnak vallási, erkölcsi, szellemi kifejlődése, művé-
szete, irodalma és tudománya évszázadokon át a görög-
orthodox keletnek átka alatt volt. A szellemi, a vallási élet 
terén az anyaországgal a byzanti Oroszország állott szem-
ben, mint gyarmat. Az orosz «domostroiban», vagyis ama 
kézikönyvben s világi breviáriumban, melyet ama kor közer-
kölcsisége szüleményének, az akkor uralkodott állapotok 
tükrének nevezhetni, még a XVI. században is a byzanti 
világnézet és életbölcseség van kifejezve. Oroszországban az 
egész szerzetesi intézmény, mely az orosz társadalom számos 
köreinek jellegét a vallási életen jóval túl meghatározni se-
gít é, s a számos millió felekezetre (raskol) bélyegét rányomta, 
byzanti befolyásra vezethető vissza. PL befolyás hatalma 
Oroszországnak attól a korszakától keletkezik, midőn még a 
birodalom súlypontja Kiewben, délen volt.» 

«A byzanti befolyás korántsem működött kizárólag ter-
mékenyen, áldásosán és ösztönzőleg. Ennek a befolyásnak 
lehetett tulajdonítani, hogy az oroszok életnézetében bizo-
nyos merevség és hanyatlás lett uralkodó. Félni lehetett, 
hogy az oroszok a középkori byzanti nézeteknek nyomott 
légkörében krónikus sorvadásba vagy chinaismusba esnek. 

«Ehhez a bajhoz járult még a tatár rabszolgaságból 
származó nemzeti csapás. Oroszország politikai tekintetben 
a tatár keletnek vasallus állama lön, amint egyházi és szel-
lemi téren a byzanti keletnek volt vasallusa. Oroszország 
műveltsége minél alantabb fokon állott, a keleti befolyásnak 
annál belterjesebbnek és rombolóbb hatásúnak kellett lennie. 
Az oroszok a kormányzást és államháztartást illetőleg, a 
hadügy és az igazságszolgáltatás terén, erkölcsök és szoká-
sok tekintetében a tatár befolyásnak lettek áldozatai.» 

«Szellemi téren teljesen függetlenek maradtak az ázsiaiak-
tól: a byzanti kereszténységet érintetlenül hagyták.. Ellenben 
az előbbi századok oroszainak erkölcseik és életmódjuk, 
a nomád és rabló élet iránt érzett hajlamuk, kozákságuk, 
gyengén kifejlett kötelesség-, jog- és szabadságérzetök, a hi-
vatalnoki karnak romlottsága, az asszonyoknak szolgai hely-
zete nagyobbrészt úgy tekintendő, mint a tatár rabszolgaság 
idejéből származó örökség.» 

Végre a moszkvai nagyfejedelmeknek sikerült a tatár 
rabszolgaságtól megszabadulni; nekik jutott az a föladat, 
hogy Oroszország fejlődését a nyugoteurópai «haladás> útján 
eszközöljék. 
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Minthogy a Muszkabirodalom az ázsiai khánoknak egyik 
tartományából végre önálló, politikai állammá lön, «az 
a veszély fenyegette, hogy lengyel tartománynyá legyen.» 
Ez ugyan nem történt meg; de Lengyelország egy ideig 
Oroszországnak iskolája lett. Ott volt a szellemi mozgalom 
és a tudomány fő fészke; innen és Kisoroszországból, ahol a 
kiewi akadémia a szellemi törekvéseknek központját ké-
pezte, kapták a magasabb rangú oroszok serdülő fiaik és 
leányaik mellé a házi tanítókat és nevelöket. A lengyel 
nyelv és erkölcs, de különösen a latin nyelvnek ismerete 
Oroszországban csakhamar elterjedett: különféle theologusok 
jelentek meg, akik nyugoteurópai eszmekörben mozogván, 
vetélkedtek a török földről bevándorolt görög szerzete-
sekkel és tudósokkal. A zene, a drámai művészet, az iro-
dalom terén a lengyel befolyás érvényesült. A nyugoteurópai 
műveltségnek első híve Oroszországban mint: O R D Y N - N A S T -
SOKIN, R T I S T S E W , MATEWJEW, GOLIZYN S mások a lengyel 
befolyásnak sokat köszöntek. A Romanow házból származott 
első fejedelmek is ennek a befolyásnak a hatása alatt 
állottak.» 

«A réginek az újjal, a keleti chinaiságnak az európai 
kosmopolitismussal, a nemzeti korlátoltságnak az egyetemes 
emberi elvekkel való küzdelme akkor kezdődött, midőn 
Péter megszületett (1672). Európa és Oroszország egymás-
hoz közeledtek. A nyugoti világ Oroszországnak az európai 
államrendszer kötelékébe való bevonásával jelentékenyen 
növekedett. Oroszország fölött új korszak virradt. E válto-
zások korszakába esik N A G Y - P É T E R - n e k ifjúsága.» 

«Ez időben döntő fontossággal kellett annak birnia, hogy 
a mérvadó körökben az Oroszbirodalomnak központján minő 
nyugoteurópai befolyás legyen túlsúlyban.» 

•»Beodor cárnak uralkodása alatt úgy látszott, hogy a 
Kisoroszország által közvetített középkori katholikus tudo-
mány jut fölényre. Olyan ember, mint POLOCKY SIMON, 
aki E L E K cár kormányzása alatt ment Oroszországba s ott 
mint a cár első házasságából származó gyermekeknek a 
nevelöjök tartózkodott, képviselé azt a műveltséget, mely 
a korábbi századoknak szónoklati, bölcseleti és theologiai 
elvont elveiben gyökerezett. Ebben a tekintetben nagyon 
jellemző, hogy az orosz udvarnak némely egyénei az egyház-
történelmi tudományokat különös előszeretettel művelték; 
így például FEODOR és ZSÓFIA . Még P É T E R fia, A L E X E I is 
ismételten átolvasá B A R O N i u s - n a k egyháztörténelmi müvét s 
abból kivonatokat készített. Ez a bizonyos tekintetben 
klasszikus s a latinon alapuló nevelésirány némi ellentétben 
állt a reálmüveltséggel, melynek elsajátítására az oroszoknak 
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a germán és protestáns világ közvetítésével alkalmuk volt. 
Nagyon sok függött attól, hogy ki legyen Oroszországnak 
első tanító mestere; vájjon Róma legyen-e egyházatyáival 
és jezsuitáival, latin nyelvével és scholasztikájával, vagy a 
római, habsburg, spanyol világgal ellentétben álló modern 
népek, ú. m. az angolok, hollandok, németek, azok a nem-
zetek, melyeknek szellemi és politikai lendületük a refor-
matió-korszakban (? ?) az emberiségnek minden téren (? ?) 
való haladását, a középkornak dohos levegőjével ellentétben, 
fris légkeringést jelentett. Az volt a kérdés, vájjon Orosz-
ország ahhoz a thaiassz, román, katholikus világhoz csatla-
kozzék-e, amely — múltjában nagy levén — az előbbi 
korszakoknak igényeit, az államról és a hierarkhiáról való 
elméletét conservativ szívóssággal érvényesítette, mely puszta 
emlékekből élve, anakhronismussá lett, vagy pedig Európá-
nak tenger melletti részéhez, a modern államrendszernek 
tulajdonképen való képviselőihez, Európának a nép- és 
államjog terén, a kereskedelemben, az iparban, a tudomány-
ban, az irodalomban és a telepítés terén úttörő, világpoli-
tikát kezdeményező népeihez?» 

«Oroszország (vagyis: Péter) az utóbbinak javára dön-
tött. Pőlhatározta, hogy a mocjern Európához jár iskolába. 
PÉTER-nek tanárai nem a kisoroszországi vagy lengyelországi 
szerzetesek és theologusok lettek, hanem ama nemet elővá-
rosnak a lakói, amely közvetetlenül Moszkva kapuja mellett, 
a nyugoteurópai értelmiségnek, munkaerőnek s vállalkozás-
szellemnek és tudományosságnak mintájául szolgált.» 

«Hogy PÉTER a keleti udvari illemszabálynak áldozata 
nem lett, hogy túlnyomóan lengyel, vagyis: latin-scholasz-
tikus nevelésben nem részesült, mint a fivére F E O D O R , azt e 
német előváros közelségének, az úgynevezett «Slobodának» 
köszönhette, melynek legkülönfélébb elemekből álló lakos-
sága kozmopolita jelleget kölcsönzött s amely lakosainak 
a rangjok, hivatások és nemzetiségök tarka vegyüléke foly-
tán mintegy mikrokozmost képezett.» 

«Moszkvának már a XVI. században volt német elővá-
rosa; de ez a XVII. század elején történt lengyel invasio 
alkalmával leégett. Azonban azt a század közepén Alexei 
cárnak egyik ukáza új életre támasztotta. Amennyiben az 
ukáz vallási okokból jött létre, ezt az elővárost a zsidó ne-
gyeddel, a ghettóval hasonlíthatjuk össze. •— A külföldiek, 
különösen a XVII. századnak második felében, itt összpon-
tosultak; itt lutheránus és református egyházközségek kelet-
keztek: itt éltek az orvosok és a kereskedők, a protestáns 
pásztorok és a katonák, a technikusok és az iparosok. Ez 
a nép, mely skótokból, angolokból, hollandokból é? néme-



tekből állott — mert a többi nemzetiség csak gyéren volt 
képviselve — az emberre az ügyesség, szolidság és tekin-
tély benyomását gyakorolta. Itt bizonyos jóllét és erköl-
csösség, vidám és kellemes társalgás, élénk szellemi élet 
uralkodott . . . » 

«A német elővárosnak volt a föladata, hogy Nyugot-
Európa és Nagy-Péter között, ennek fejlődéséveiben, köz-
vetítő legyen. Azon az úton, melyet Oroszország története 
az inkább ázsiai mint európai Moszkvától az inkább európai 
mint orosz Pétervárig megtett, a német előváros volt a fon-
tos, az irányadó átmenet pontja. 

Itt lakott «az a két külföldi, kiknek a cárra való be-
folyásuk kiszámíthatlan volt», az egyik a skót GORDON 
PATRIK , a másik a genfi LEFORT F E R E N C . 1 

PÉTER reformját a strelzik ellen rendezett borzasztó vér-
fürdővel kezdé. Briickner, dacára a zsarnok cár iránt érzett 
ostoba előszeretetének és bámulatának, mégis ily vallomást 
tesz: «Ha valami óriási, nagyratermett, a magasztosban (!) 
és a lángészben ép úgy, mint a nevetségesben és a borzasz-
tóban különcködő természet, aminő Péteré volt, ily alkalom-
mal túlságos tetterőt, borzasztó szigorúságot, kérlelhetetlen 
keménységet tanúsított, ez könnyen megfogható, ha tudjuk, 
hogy Oroszországban a bűnvádi eljárásoknál rendkívüli appa-
ratussal működtek . . . Szokatlanul elrémítő módon jártak 
el. Heteken át, naponta több óra hosszáig tizenegy kínzókamra 
volt működésben. Korb, Guarient, Gordon, Sheljabushskij és az 
Ustrialow által kiadott levéltári okmányok oly borzasztó 
képet nyújtanak, aminőt annak idején China, Japán, Birma 
és más keleti tartományokban lehetett látni. Nem lehet 
tagadni, hogy a kegyetlenségeket még az akkori orosz mér-
tékkel mérve is túlságosaknak tartották. A büntetés boszú 
műve volt, a cár maga is, megfeledkezve uralkodói méltó-
ságáról, kezeit az áldozatok vérével mocskolta be.» 

«Csak a szeptember és október hónapokban (1698) 
kivégzetteknek számuk megközelíti az ezeret. Februárban 
több százan szenvedtek halált. A cár már azelőtt is nép-
szerűtlen volt, de a tőle való idegenkedést az ilyen borzal-
mat keltő jelenetek még inkább fokozták. A kivégzettek 
hullái hónapokon át függtek az akasztófán, mintegy élő 
tanujelül a nép számára, hogy tudja, mit várhat a cártól 
az, aki annak akaratját föltétlenül nem teljesíti s aki re-
formjainak ellenszegül.» 

«A kínzókamarákban a munka még soká nem nyugodott. 
Nem volt kétséges, hogy míg Péter él, működik, kinek részén 

1 Brückner, Peter der Grosse. Berlin, 1879 2., 3., 8.. 9., 19., 20., 99. 
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lesz a győzelem, melyet roppant vérfolyam s a nép gyűlö-
lete árán vásároltak meg.» 1 

«Oroszország átváltozása, vagyis az az átmeneti állapot, 
mely a birodalomnak fényes jövőt ígért, de a jelenre nézve 
nagy áldozatokkal és megerőltetéssel volt egybekötve, sokak-
nak jogaikat, és érdekeiket csorbítá, megszokott nyugalmában 
mindenkit megzavart, naponta új meglepetéseket szült és 
számtalanok előtt a kényúri szeszély művének tűnt föl, akkor 
kezdődik, midőn PÉTER külföldi utazásából ( 1 6 9 8 ) visszatért.» 

«A szükségesnek mutatkozó újításokat kemény, kegyet-
len és önkényes módon hajtották végre. Ez nem volt egyéb, 
mint fölülről származó forradalom. Kíméletlenség, vaskövet-
kezetesség, gyámkodás és túlságos uralom jellemzi a cár 
tevékenységét. PÉTER egyedül vállalta magára a kormány-
zásért való felelősséget. Hibák nélkül semmi sem történ-
hetik meg. De lényegileg a helyes (??) utat mégis megtalálják.» 

« P É T E R működése és uralma dictatura; a kötelesség 
érzete uralkodik ; önmagának és másoknak számot ad tettei-
ről. Amint M A C H I A V E L L I - n e k «Principe»-je, akép PÉTER is meg 
volt annak szükségességéről győződve, hogy a népet annak 
saját érdekében kell leigázni. PÉTER a szigorúságát «crudelta 
bene usata»-nak tartá, durva kézzel, de az utat jól ismerve 
és biztosan vezeté népét a műveltség utján Pőurópa felé. Aki 
az óriás által megmozdított haladás kerekének fogai közé 
került, azt az nagyon könnyen szétzúzhatta.» 

«Mindenütt nyugtalanság és elégedetlenség, lázadás és 
forrongás uralkodott; mindenfelöl összeesküvések, merény-
letek, lázadások és forradalmak fenyegettek. Mindenki érezte 
az erőszakosan létesített átmenetnek kellemetlenségeit, a cár-
nak eszközökben nem válogató s kényúri hatalmát, aki teljesen 
más meggyőződésben és nézetben volt, mint népe. Az 
akkori bűnvádi eljárásnak határtalan kegyetlensége a népnek 
életében még megerősíti az előzményeknek szomorú ha-
tását. A kormány és a nép erőszakoskodásra voltak haj-
landók. A felülről származó forradalomnak megfelelt a nép 
ellenálló képessége, az államhatalom megfélemlítő rendsza-
bályainak — ama kísérlet, hogy az elsőket nyilt lázadásban 
megtámadják. Csodálkozni lehet, hogy a nép dühének olyan 
kitörései, mint az astracháni lázadás, többször nem ismét-
lődtek, hogy azok csak a kozákok, parasztok és a nomád 
népek lázadásaira szorítkoztak. De ebből is láthatjuk, hogy 
tekintettel az Oroszországban uralkodó forrongásra, némely 
kortárs előtt nagyon kétesnek tűnhetett föl, vájjon P É T E R -
nek kormánya állandó lesz-e vagy sem.» 

1 Brückner, Peter der Grosse, 263., 269. 
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« P É T E R a kereskedelmet és az ipart támogatta és előmoz-
dította. A nyugoteurópai céhrendszert is, mint sokáig tartó 
fejlődésnek történeti eredményét, be akarta vinni Oroszor-
szágba. De ez nem sikerült. Az orosz céhek nem voltak 
képesek tisztességes ipart teremteni és valami nagy neve-
zetességre sohasem jutottak. Ellenben a gyáripar nagy len-
dületet nyert.» 1 

«De ezzel egyidejűleg a legalsó néposztály helyzetének 
javítására mi sem történt. A cár a földművelés iránt nem 
érdeklődött. A paraszt viszonyokat nemcsak emelni mulasz-
totta el, hanem azokat lényegesen el is rontotta . . . Az ipar 
fölvirágoztatására irányzott törekvései számos olyan rend-
szabályra ragadták őt, melyek a földművelő népnek szomorú 
helyzetét még inkább elrontották.» 

«A nép a cár előtt «gyúrható tömeg», «statisztika töl-
telék» volt, politikai terveinek kivitelére használta s amellett 
az emberi életet nem kímélte. A Woronesch, Asovv, Ar-
changel és Pétervár kikötőiben eszközölt építések végett 
ezer meg ezer munkást vittek ei mezei munkájától. A ha-
landóság mindama helyeken, ahol a paraszto. ztályból össze-
hajszolt munkások rosszul vagy épen nem fizetve, a nehéz 
munka, az éghajlat befolyásai, elüljáróiknalc durva bánás-
módjuk s a ragadós betegségek következtében tömegesen 
haltak, — fölötte nagy volt. Lehet, hogy VocKERODT-nak 
az az állítása, hogy Taganrog kikötő építése alatt 300,000 
ember halt el különféle betegségben és éhen, kissé túlzott; 
lehet, hogy ugyanez áll azokról az adatokról is, melyek az 
uj főváros építése alkalmával elveszett sok emberéletről 
szólanak (Vockerodt szerint 200,000), mindazáltal a paraszt 
nép körében meg van a panasz, az az örökös igyekvés, hogy 
a számos kínzástól szökés által meneküljenek s a számos 
parasztlázadás mind megannyi ékesen szóló tanú a viszo-
nyok türhetetlensége mellett.» 

1 «Az iparnak haszna az orosz munkásra nézve abban ál], «hogy őt 
ahelyett, hogy egészséges mezei munkával foglalkozva, Isten szabad ege alatt 
lehessen, a gyár izzó melegébe, borzasztó lármájába és gőzébe zárják, mint 
valami rabot. Ez ugyan szép haladás!» mondá egy Oroszországban lakó 
protestáns német kereskedő a ber.ini «National Zeitung» főszerkesztőjének, 
Dernburg F.-nek (Russische Leute. Berlin. 1885. S. 326.). — Thun Alfonz 
nemzetgazdász így ir: «Az erkölcsök az iparos vidéken rosszabbodtak; a 
jószívűség és az egyszerűség, melyek által a gazdálkodó kerületek kitűntek, 
tünedezni kezdenek. A legnagyobb haladást a pálinka tette ; a csapszékek 
száma nőtt, az iszákosság terjedt» (A. Thun, Landwirtschaft und Gewerbe 
in Mittelrussland seit Aufhebung der Leibeigenschaft. Leipzig 1880. S. 229. 
I. Schmoller, Staats- und socialwissenschaftl. Forschungen. Bd. III. Heft. I.) 
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« V O C K E R O D T megjegyzi, hogy Oroszországban P É T E R 
uralkodása alatt hangosan panaszkodtak a- népnek pusztulása 
miatt. Phinek főokául a nagy adót és a katona sorozást 
említik. Mondják, hogy azok közül, akiket a katonasághoz 
besoroznak és úrbéri munkára visznek, a harmincadik rész 
sem tér vissza, minthogy az élelmezés oly nyomorult volt, 
hogy nagy részök, még mielőtt rendeltetése helyére ért 
volna, meghalt. Az ilyen körülmények között külföldre me-
nekülők számára, mondja VOCKERODT , abból lehet követ-
keztetni, hogy az A N N A alatt dühöngött lengyel háborúban 
egyedül Litvániában 200,000 szökevényt találtak.» 

«A megszökött parasztok ellen kiadott törvények kü-
lönösen P É T E R kormányzásának első idejében voltak nagyon 
szigorúak.» 

«Az 1678—1711. évek alatt kelt rendeletek által a kis 
udvarral biró parasztokat jobbágyokká tevék. Miután 1675. 
évben először megtörtént, hogy parasztot föld nélkül adtak 
el, P É T E R alatt az ilyen példák tömegesen fordultak elő.» 

«A parasztok helyzetének megrontására lényeges be-
folyással volt az 1719-iki népszámlálás. Ez alkalommal 
számos paraszt, minthogy a kevesebb jogúakkal egy osz-
tályba sorozták, jogát végképen elveszíté. 1 A néptömeg 
a földbirtokosok önkényének mindinkább ki volt téve. Minél 
több szolgálmányt követelt tőlök a kormány, annál inkább 
át kelle engedni ez utóbbiak számára a parasztok fölött 
való szabad rendelkezés jogát. A parasztokra nézve kivá-
lóan hátrányos volt az 1721-ben a gyár- és bányaügyek 
emelésére kibocsátott rendelet, melynek értelmében az 

1 Eddig a katonaság toborzott csapatokból és háború alkalmával a 
rosszul fegyelmezett és betanított fölkelőkből állott. I. Péter behozta az áta-
lános hadkötelezettséget. Ilogy pedig ezt keresztül lehessen vinni, minden 
évben népszámlálást tartottak. A népszámlálás táblázatait hivatalnokok készí-
tették, akik a munkát magukra nézve természetesen lehetőleg kényelmesen 
rendezték be, keveset törődtek a parasztok szervezeti viszonyaival; egyszerűen 
így irtak : «N. falu N. N. úré. Benne annyi meg annyi férfi van.» Avval aztán 
a népszámlálás mitsem törődött, hogy vájjon ezek szabad parasztok vagy házi 
rabszolgák voltak-e. Minthogy pedig a falu rendőrsége a földesúr kezében 
volt, újoncozás alkalmával közönségesen hozzá fordultak. Ha a törvény IOOO 
lélek után két újoncot követelt s N, N. úrnak a birtokán 2000 férfi lélek 
volt, akkor 4 újoncot tartozott adni; avval aztán ismét senki sem törődött, 
hogy ezeket a házi rabszolgái vagy a szabadok közül adta-e. Ettől fogva a 
nemes parasztokat a birodalom kormánya közönségesen jobbágyoknak tekin-
tette.» (August Freiherr von Haxthausen, Die ländliche Verfassung Russlands. 
Ihre Entwicklungen und ihre Feststellungen in der Gesetzgebung von 186j.) 
Leipzig, 1866. S. 27. 
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iparvállalatok tulajdonosai jogosítva voltak parasztokat vá-
sárolni s azokat gyáraikban alkalmazni. Az ilyen «gyárhoz 
tartozó» parasztok nagyon sokan voltak s a jobbágyságnak 
ez az új alakja nagyon nyomasztólag hatott a népre. így 
keletkeztek idő multával a parasztok helyzetét rosszabbító 
föltételek.» 1 

*Brückner mindem ez és számos más, hősére nézve ha-
sonlókép terhelő, vallomás után elég szomorú bátorsággal 
így nyilatkozik : «Csak hiányos történelem-ismeret helye-
selhet olyan ítéleteket, a minőket még a legújabb időben is 
hallhattunk, hogy : PÉTER inkább félig vad, barbár, zsarnok, 
egész életében beteges, majdnem örült volt, vagy pedig a 
szlávbarátok által ellene emelt ama szemrehányást, hogy ő 
a szerves nemzeti fejlődést megszakítá s Oroszország sorsát 
hosszú ideig hamis úton vezette, vagy P É T E R - n e k « P I E R R E 
soi-disant le Grand»-féle elnevezését. A lelkiismeretes és 
irányzatosság nélkül való magánvizsgálódás egészen más 
eredményre vezet.» 

«Oroszország PÉTER nélkül is európai alakot öltött volna. 
De ez az átmenet PÉTER-nek nagysága és lángesze követ-
keztében lényegesen más és gyorsabb lefolyást vett. Orosz-
ország történelmének új irányt nem szabott, de népét a 
már meglevő történelmi alapon erős kézzel jó előre vitte. Oly 
nép, melynek kebeléből egy PÉTER származott, bátran büszke 
lehet. Ezt az orosz népszellemnek az általános emberi művelt-
séggel való érintkezése eredményezte. Hogy PÉTER ennek az 
összetartozandóságnak gondolatára jött, ez a körülmény neki 
az emberiség történelmében az első helyet (? ? !) biztosítja.» 

«Mindenesetre meg kell engednünk, hogy az erkölcsök 
finomulása nem mindenben idézett elő magasabb erkölcsiséget. 
Mindenki tudja, hogy a X V I I I . században az orosz udvarnál 
nem mindig kifogástalan (!) élet folyt. I I . KATALIN korában 
egy publicista, névleg STSERBATOW herceg az akkor dívó 
ledérséget, mértéktelen fényűzést s kegyenc uralmat PÉTER 
reformkorára akarta visszavinni. Az ily jelenségek az elfo-
gulatlanokat PÉTER reformjainak következményeiket illetőleg 
nem sokáig hagyhatják tévedésben. Minden merev átme-
netnek ilyen különös következménye szokott lenni. Minden 
emancipátió a nyert szabadsággal való visszaélésnek veszé-
lyeit rejti magában anélkül, hogy ez utóbbinak áldásaiban 
lényegileg kétkednie kellene. Nyugoteurópának finom tár-
sasága, mely Oroszországnak mintául szolgált, sok tekintet-
ben aggasztó jelleggel birt, azonban a müveiteknek, a sza-

1 Brückner, Peter der Grosse. 1879. S. 213., 214., 263., 269., 283., 

5 « . , 523. 
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Ionoknak ez a világa jobb iskola volt, mint a dohos zárda 
levegő, melyet PÉTER előtt az orosz nők magukba szívtak. 
A nyugoti műveltségnek melegítő és világosító sugarai 
először is szükségképen az orosz állam- és társadalomtest-
nek felületét érintették. Ls habár a benseje hideg és sötét 
maradt is, de azért a külső ily éltető erő által nagyon sokat 
nyert. A nyugottal való érintkezés nem volt többé véletlen 
vagy kivétel, mint előbb. Oroszországban a vezéregyének 
ezentúl a legelőhaladottabb országok ú. m. Anglia, Fran-
ciaország, Németország reformeszméinek befolyásuk alatt állot-
tak s ezek a vezérlő egyének többnyire asszonyok voltak. 
Hogy ERZSÉBET alatt a francia nyelv lőn uralkodó, hogy a 
geniális I I . KATALIN Francia- és Angolországnak fölvilágo-
sító irodalmához járt iskolába, hogy az állam- és társada-
lomtudományoknak s egyátalán nyugaton a szellemi életnek 
előhaladása KATALIN császárnő uralkodása alatt, a nagy biro-
dalommal közöltetett, hogy I . SÁNDOR I I . KATALIN tanítványa 
volt s LAHARPE szellemében nőtt föl, mindezek a mi száza-
dunkra nézve is szép eredményei a NAGY-PÉTER korabeli 
reformoknak.» 1 

BRÜCKNER-nek lelkesült szavai fölött nem mondunk íté-

letet ; a következőkből úgy is ki fog tűnni, hogy mi igaz 

állításából és mi abban a hiábavaló liberális szólam. 

SUGENHEIM SAMU 2 NAGY-PÉTER-TOI és reformjainak ha-
tásaikról így ír : 

«Míg GALICYNT és az első három ROMANOV-Ot az a nemes 
vágy vezérelte, hogy az oroszokkal az európai műveltséget a 
nép üdvére és jólétének emelésére, megkedveltessék, hogy 
ennek és ezzel az állam természetszerű fejlődésének elen-
gedhetetlen alapját megnyerjék, addig I. PÉTER-nek látszólag 
hasonló törekvése a legcsúfabb önzéssé, a legféktelenebb 
uralom- és birvágygyá fajult. Annak idejekorán való fölfogá-
sára, hogy nagyra törő terveinek kivitele őt hosszas és 
nehéz csatákba keverheti oly államokkal, melyekben az 
európai műveltség már régen otthonos, elég értelme volt; 
hogy csak akkor remélheti a győzelmet, ha azoknak a elő-
nyeikből birodalma részére annyit, amennyit csak lehet, 
eltulajdonít s azokat ezáltal megfosztja attól az előnytől, 
melylyel előbbre vannak, hogy így azt a legnagyobb aka-

1 Brückner, Peter der Grosse. S. 552., 573. 
2 Sugenheim gazdag zsidó kereskedő volt a majnai Frankfurtban. «Ge-

schichte der Aufhebung der Leibeigenschaft und Ilörigkeit in Európa» című 
művét a pétervári császári tudományos akadémia az első díjjal jutalmazta s azt 
ott 1861-ben az akadémia költségén kinyomatták. A zsidó kereskedő, jóllehet 
jeles és hírneves német egyetemi tanárok versenyeztek vele, győzelmet aratott. 
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dályt, mely dícsvágyó terveinek ellene szegült, eltávolítsa. 
Éles látását az sem kerülte el, hogy ennek keresztülviteléhez 
központosításra, az állami erőknek fokozására s korlátlan 
alkalmazására van szüksége.» 

«Mert a R.OMANOV-ok I. PÉTER kora előtt korántsem 
bírtak azzal a korlátlan hatalommal, melyet általa nyertek. 
Ismeretes dolog, hogy annak a dinastiának törzsatyja, midőn 
a cári méltóságra emelték, lemondott arról a jogáról, hogy 
a saját belátása szerint háborút viselhessen és békét köthessen 
s uralkodói hatalmának még más nemű korlátozását is cl 
kelle tűrnie. Az az állás, melyet a nemesség és a kiválóan 
békés érzületű papság még akkor az ország fejével szemben 
elfoglalt, arra nézve ezt a korlátozást sokszor nagyon is 
érezhetővé tette s a tevékenység és hódítás után szomjazó 
ifjúnak útjába még több akadályt gördített, melyeknek elhá-
rítása annál nehezebbnek látszott, minthogy az az orosz nép 
szellemében gyökeredző akadályok által még inkább szapo-
rodott. Mindazok az utazók, kik a XVI. és XVII. században 
ennek tanúi voltak, abban egyetértenek, 1 hogy akkor a 
moszkovitáknak nem volt igazi, természetes bátorságuk 
s azért egyátalán nem is volt kedvök hadakozásra, hadi 
babérra nem igen vágyódtak s azok a nehéz csapások, 
melyeket a Lengyel- és Svédországgal folytatott hábo-
rúk az országnak okoztak, békeszeretetükben őket meg-
erősíték.» 

«Könnyen fölfoghatjuk, hogy mily rosszul eshetett az 
a fiatal embernek, kinek keblében az az óhaj lángolt, hogy 
a világnak színpadán előkelő szerepet játszék, akinek mái-
korán kifejlődött zsarnoki természete minden békót, mely-
lyel a viszonyok erejét akarták zabolázni, szívb. 1 gyűlölt. És 
I. Pétert csakis az a szándék, hogy az emiitett külső és belső 
nagy akadályokat, melyek az ő dics- és hatalomvágyó tervei-
nek útjokban álltak, az útból eltávolítsa, birta arra, hogy népére 
az európai műveltséget erőszakosan is reá kényszerítse.» 

«Már a műveltségnek neme és mméműsége, melyet ő 
az eredetileg oly békeszerető oroszokra kiválóan rájuk erő-
szakolni akart, megmagyarázzák reformtörekvéseinek főcél-
ját. láz pedig nem volt más, mint a katonai rendszer, vagyis 
a moszkovitáknak hódító hadakozásra alkalmas és harcolni 
vágyó néppé való átalakítása, oly néppé, mely képes ka-
tonai kötelességeinek úgy a szárazföldön, mint a tengeren 
megfelelni, vagyis Oroszországot katonai állammá akarta 
tenni. Hiszen kettős szándékát: hogy t. i. a birodalomnak 

1 Meg van Meinersnél «Vergleichung des altéra und neuern Russlands» 
I. 278. 



(78 

erejét kifelé emelje s egyidejűleg a saját korlátlan egyed-
uralmát bent megalapítsa és megerősítse, más uton oly 
könnyen és akadály nélkül el nem érhette. Mert az egészen 
katonai szervezet, melyet az államnak adott, annak bense-
jében a katonai fegyelmet épúgy fokozta, mint külereje 
nagyot és kicsinyt hozzá szoktatott, hogy a fejedelem aka-
ratának, mely a magáé meílett más akaratot elismerni nem 
akart, vakon engedelmeskedjék.» 

«1. PÉTER-nek ez a kettős célja mint vörös fonal hú-
zódik végig egész uralkóclásán, mindama reformokon ke-
resztül, melyeket az oroszokra erőszakolt, valamint annak, 
hogy Pétervár a birodalom fővárosává emeltessék, ugyanaz 
a szándék volt az alapja, amely egykor az első keresztény 
fejedelmet, CONSTANTINT arra birta, hogy székhelyét Kon-
stantinápolyba tegye át, vagyis hogy a cárokat az ős ne-
messég befolyása alól fölszabadítsa, akép a külföldiek iránt 
tanúsított előszeretete sem annyira az irántok való ama tisz-
teletből keletkezett, melylyel magasb képzettségöknek s 
annak az elvnek adózott, hogy a hazai nemességnek min-
den magasabb hivatalból való kizárása által annak tekin-
télyét a tömeg szemében kisebbítse s őzáltal önmagát 
annak jó vagy rossz akaratától fölszabadítsa. Ha alaposabban 
megfigyeljük a dolgot, láthatjuk, hogy I. PÉTER-nek majd-
nem minden minisztere és tábornoka vagy külföldi, vagy 
alacsony származású volt, minthogy ezek fölötte alkalmaz-
kodó s akarat nélküli eszközök voltak mindenható kezeiben. 
I . P É T E R a papság ellen, melynek nagy s a cár önkényét 
és szabad mozgását érzékenyen korlátozó tekintélye kez-
dettől fogva tövis volt a szemeiben, még nagyobb hata-
lommal és erőszakosabban lépett föl, mint a nemesség ellen. 
Nevezetesen az orosz egyház fejének, a pátriárkának ha-
talma nem csekély mértékben Volt aggasztó; azért is annak 
teljes mellőzése képezte PÉTER-nek legelső reformját. A D O R J Á N 
pátriárka halála után (1700. októberben) utódját nem nevezte 
ki az alatt az ürügy alatt, hogy a Svédországgal kitörő 
félben levő háború miatt nem bir elég lelki nyugalommal az 
egyház legelső méltóságának méltó betöltésére! De e 
nevetséges ürügy alatt a cár nevezetes és gondosan palás-
tolt tervét úgy elrejtegette, hogy azt az orosz történészek 
mai napig sem voltak képesek megismerni.»1 

1 «Ezt Saint-Simonnak köszönhetjük, aki csak nemrég teljesen közre-
bocsátott emlékirataiban (Mémcires complets et authentiques, publ. sur le 
Ivlscr. originál p. le Marquis de Saint-Simon. Paris 1842. 40 voll. XXVIII. kötet. 
132. lap) az egészet rendkívül terjedelmesen irja le. Rövidebben megemlé-
kezik erről Duclos is, Mémoires secrets sur les régnes de Louis XIV. et de 
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«Ugyanis I . P É T E R egész komolyan azt szándékozott 
megtenni, mi által elődei a pápát és a német császárt cél-
jaiknak ismételve meg akarták nyerni, hogy t. i. nemcsak 
maga tér át a katholikus vallásra, hanem alattvalóit is kény-
szeríteni fogja, hogy példáját kövessék. Fönhéjázó vágyát 
kielégítendő, először is a Romanovok és a földnek legelső 
uralkodó családai között családi összeköttetést iparkodott létre-
hozni, nevezetesen törekedett a Habsburg és Bourbon házakkal 
összeköttetésbe lépni s így családját, melyet a polgárosuít 
PLurópában alig ismertek, a többiekkel egyenrangúvá tenni. De 
ebben rendkívül akadályozá az a körülmény, hogy egyetlen 
európai uralkodóház sem tartozott a görögkeleti egyházhoz. 
Azonkívül I. Péter azt hitte,1 hogy a római apostoli szék elő-
zékenyebb lesz, mint az orosz papság, amely makacsul vona-
kodott őt első nejétől, Lapuchin PLudoxiától, akitől minden 
áron válni akart, jogérvényesen egyszer s mindenkorra el-
választani, mert arra tényleg még látszólagos okot sem 
találhattak. PL célból a cár Kurakin herceget, legbizalmasabb 
és legügyesebb diplomatáját Rómába küldé. Azonban, a 
követei és a szentszék között legnagyobb titokban foly-
tatott tárgyalások eredménytelenek maradtak; először, mert 
maga a pápa sem akart beleegyezni, hogy a minden oroszok 
cárját a szegény PLudoxiától elválaszsza, de különösen azért, 
mivel Kurakin tudósításai alapján meggyőződött, hogy ha 
ő és népe a római katholikus vallásra térnek, akkor kor-
látlan mindenhatóságának megalapítása elé, amire pedip; 
mindenekelőtt óhajtozott, oly nagy akadályok fognak gör-
dülni, hogy a cár ilyen árért még a legfényesebb családi 
összeköttetéseket is megvásárolni, roppant drágának tar-

Louis XV. Tom. I. p. 311. Paris, 1791. voll. 2.) Saint-Simon ezt először 
magától Kurakintól hallá, aki később mint I. Péter követe Párisba jött s ezt 
neki és még másoknak is elbeszélte.» 

1 Saint-Simon és Duclos a cárnak a római szentszékkel való bánás-
módja első indokát ismerik; a másik indokot Villeboisnak, I. Péter szárny-
segédének gróf Hallét Theofil által közrebocsátott emlékirata közli velünk. 
Ez Mémoires secrets p. servir á l'hist. de la Cour de Russie sur ies régnes de 
Pierre le Grand et de Catherine I. p. 58 (Paris, 1853): «Attól fogva, hogy 
a cár nejét megutálni kezdé, birodalmának legelső theologusaival titkon arról 
kezdett tanácskozni, hogy nem tudnának-e valami okot fölfedezni arra nézve, 
hogy házassága megsemmisíttessék. De azoknak feleleteik rá nézve nem vol-
tak kedvezők, miért is azt mondá nekik, hogy mindnyájan tudatlanok s hogy, 
ha ügyében Rómában kért volna tanácsot, bizonyára ügyesebb tanácsadói let-
tek volna.» Ezek után csak nem vonja senki kétségbe, hogy Péter elhatá-
rozta, hogy az ügyesebb tanácsadókat ott fogja keresni.» — Brückner szerint 
Péternek ez állítólagos nősülés- és megtérés-terve természetesen nem igaz ! 
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totta. Azért mondott le I. Péter a nevezett tervről, azért 
engedte Oroszországban a görög egyházat tovább is fönn-
állni. De hogy azt mégis szolgálójává s gyalázatos kormány-
rendszerének legbiztosabb támaszává tegye, végre (1721) 
elhatározta a pátriárkái méltóságnak eltörlését s önmagát 
tevé az orosz egyház egyetemes fejévé s az egyház jogainak 
gyakorlására (1721. febr.) úgynevezett szent zsinatot ren-
delt, amely nem volt más, mint egyedül és föltétlenül a 
cártól függő s iránta lekötelezett consistorium, akarat nélkül 
való eszköz. A legfőbb egyházi és világi méltóságnak egy 
személyben való összpontosítása az orosz birodalomban, 
vagyis a cárnak pápasága ebből az időből származik, s a 
cárnak még azt a meg nem vetendő előnyt is biztosította, 
hogy a pátriárkának jelentékeny jövedelmeit az ő zsebeibe 
rakhatta. Nem ez volt az első templomrablás, melyet I. 
Péter magának megengedett, amennyiben ezenkívül még 
500 harangot ágyúnak öntetett s a zárdáknak jövedelmeit 
rendkívül megrövidítette, hogy — amint mondá •— az 
ájtatos henyélők számát kevesbítse.» 

«Azért nagyon természetes, hogy Péternek az orosz 
birodalom két kiváltságolt osztálya viszonyaiba ezen ép 
oly mély mint erőszakosan való beavatkozása rendkívül 
nagy elkeseredést szült, amely abban a számtalan összees-
küvésben nyilvánult, mely az ő egész uralkodása alatt, 
dacára, hogy a fölfedezetteket keményen bünteté, végig 
húzódott. I. Péter eléggé éleslátású volt, hogy a veszélyeket, 
melyek őt a nemességnek és a főpapságnak magától jövő s 
évek során át folyton erősbülő egyesülése folytán környez-
ték, nem kicsinyelte; valamint azt is jól tudta, hogy azok a 
külföldiek, kiket tömegestől hitt birodalmába, csak nagyon 
gyenge védelmet nyújthatnak neki amazoknak a támadásaik 
ellen. Megértette, hogy ha azok ellen győzedelmeskedni 
akar, akkor a régi Rurik cároknak általa életbe léptetett 
önkényuralma mellé hazai támaszokat kell szereznie, s na-
gyon hamar kitalálta, hogy azokat csak a tömegekben ta-
lálja meg, ha ezeket a saját előnyére akép vesztegeti meg, 
hogy az általa forgalomba hozott pénzre hamis képet veret. 
Azért öltötte magára a ravasz zsarnok a műveltség aposto-
lának, a népboldogítónak és reformátornak szent öltönyét, 
azért igyekezett oroszaival elhitetni, hogy összes cselekmé-
nyeinek nemes indokát a boldogságuk, műveltségük és jól-
létük emeléséről való atyai gondoskodás képezi. Azért állott 
annyira érdekében, hogy őket abban az édes álomban rin-
gassa, hogy legkegyelmesebb honatyjuk egyedül azért ra-
jong, hogy őket Európa többi művelt nemzeteivel egyenrangra 
emelje, míg tényleg csak a saját személyes dicsvágyának 
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és telhetetlen uralkodásvágyának kielégítésére s a keresz-
ténység korlátlan uralmának elnyerésére törekedett. De azért 
még sem mondhatjuk, hegy a császárnak sikerült népét, 
akaratát és működését illetőleg, oly mértékben tévútra ve-
zetnie, mint kortársait és az általa alapított caesaropapismus-
nak későbbi csodálóit. 

«A jobbágyságnak, vagy helyesebben mondva, a rab-
szolgaságnak egyetemesítése képezte a nászajándékot, mely-
lyel a nagy reformátor népét meglepte. A cár birodalmában 
egész a XVI. század végéig rabszolgáknak csakis a hadi 
foglyokat és azoknak utódaikat tekintették. De ezek sem ma-
radtak mindig azok, mert ott már a legrégibb időben az a 
jámbor szokás uralkodott, hogy úgy az uralkodók, mint a 
birodalomnak nagyjai haláluk előtt összes (rabszolgáiknak) 
jobbágyaiknak visszaadták szabadságukat,1 s egyik, 1556-ban 
kiadott törvény elrendeli, hogy még a foglyok is, kivéve, 
ha rabszolgát vettek nőül, csakis uroknak haláláig lehetnek 
jobbágyok. Az önkénytelen szolgák mellett voltak még ön-
kénytesek is, vagyis olyan parasztok, akik vagy szükségből, 
vagy más okokból valamely nemes embernek jobbágyul ad-
ták el magukat; azonban ez őket sem el nem adhatta, sem 
hozományul nem ajánlhatta s ha urok a szerződésben meg-
állapított idő előtt meghalt, szabadon kelle őket ereszteni.»2 

«Oroszországnak sokáig tartó belső zavarai és külső 
háborúi a Rurik uralkodóháznak eltörlése után a nagyrészt 
paraszt nép helyzetét jobbágyivá változtatták. A védelem-
nek fokozott mérvű szüksége, részint a külellenségeknek 
gyakori támadásaik, részint a belföldi zsarnokok által elűzött 
s ideiglenesen a nemesség szolgálatában álló földművelők 
szaporodásával állott be, midőn a lakhely nélkül kóborló 
nomád paraszt nép a közbiztonságot az egész országban veszé-
lyeztette. Hogy az ebből származó bajokat elkerüljék, az 
első ROMANOV, Mihály, 1626-ban rendeletet adott ki, mely-
nek értelmében megtiltja a parasztoknak az egymástól messze 
lakó nemesekhez való hurcolkodást; egynek sem volt szabad 
lakhelyét különös engedély nélkül elhagynia. Ez a jószándékú 
törvény, melynek érvénye előlegesen csak akkorig volt meg-
állapítva, míg a rendkívül nagy vándorlás-kedv lecsillapodik, 
képezte az orosz nép jobbágyságának kezdetét; mert a ne-
messég annak megszüntetését mindig ki tudta játszani, s ha 
bátorságot vett magának azt a darab földet, melyet egy 
harmadik számára megművelt, elhagyni, az elnyomás és ön-

1 Strahl, Beiträge zur russischen Kirchengeschichte. S. 185. 
2 Storch, Materialien zur Kenntniss des russischen Reiches. Riga, 1796. 

2 Bde. I. 449. Büsching, Magazin f. d. neue Historie u. Geographie XVIII. 75. 
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kény ellen való leghatalmasabb védeszközt veszítette el. — 
Az ennek következtében támadt lázadások megronták ugyan 
a forradalmár parasztok sorsát, mindazáltal — habár nem is 
minden esetben — egész a XVIII. századnak kezdetéig meg 
volt engedve őket azzal a földdel és talajjal együtt eladni, 
melyen laktak ; eszerint távol voltak attól, hogy a szó szo-
ros értelmében rabszolgák legyenek, vagy hogy mint valami 
jószágot eladják őket, vagy hogy mint a fát egyik helyről 
a másikra tetszés szerint átültessék.» 

«Ilyenek az orosz parasztok csakis úgynevezett nagy 
Péterjőknek örökös hódító hadjáratai következtében lettek; 
ez volt a haszon, melyet tőle s reformjaiból húztak. Midőn 
ugyanis a cár a narwai (1700. nov. 30-án) szerencsétlen csata 
után egészen új hadsereget volt kénytelen szervezni, átalános 
népszámlálást rendelt el. Ezzel az alkalommal a nemesek, 
az akkori zavarokat fölhasználva, a pórnépet az egykori rab-
szolgáknak utódjaikkal s a nekik szerződésileg lekötelezett 
szolgákkal egy névsorba íratták s ezáltal az eddigi különb-
séget teljesen megszüntették.» 1 

«I. P É T E R elég aljas volt, hogy ezt az istentelen mes-
terfogást semmibe se vegye ; először azért, mert ez által 
az ismert okoknál fogva nehézkes, de veszedelmes nemes-
séget így akarta lecsillapítani és megnyerni; másodszor, 
mert a kérdéses aljasság neki is szép hasznot biztosított. 
Ez ugyanis rendkivül megkönnyítette neki a roppant ember-
áldozatok előteremtését, melyeket örökös háborúskodásai 
elnyeltek, amennyiben ha a nemes ember a rá kivetett meny-
nyiségű alkalmas újoncokat a saját jobbágyai közül elő nem 
birta teremteni, N A G Y - P É T E R - n e k ama reformja folytán meg-
vásárolhatta azokat másik nemestől aránylag olcsó áron, 
minthogy a parasztot még a darab föld nélkül is, amelyen 
lakott, mint bármely árút szabad volt eladni és így a nemes-
séget, ameddig pénze volt, újoncállítással lehetett terhelni. 
Ily módon hozta be N A G Y - P É T E R Oroszországba a kárhozatos 
embervásárt és ily módon lőn általa a népességnek legna-
gyobb része jobbágy, vagy rabszolga. Amint látjuk, a rab-
szolgaság az államfőnek még nagyobb s gyalázatosabb bitor-
lásán alapul, mint a császárpápaság.» 

«Az oroszokat nagyobb baj nem érhette, mint az, hogy 

1 Jegyezzük meg, hogy az orosz történészek és publicisták ezt az igaz-
ságot érinteni sem merik ; ezt még maga Storch sem merte tenni, aki pedig 
a legjobbak és legszabadelvűbbek közé tartozik s megelégedett a homá-
lyos célzással; csak a bátor s I. Sándor humánus kormánya alatt iró Wichel-
hausennek (Züge zu einem Gemälde von Moskwa. Berlin, 1803. S. 272) volt 
bátorsága az igazságot leleplezni.» 
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őket I . PÉTER a természetes és megszokott fejlődésnek ál-
dással teljes menetéből erőszakosan kiszakította s tisztán ka-
tonai szellembe kergette, kancsukáztatta, ami az ő eredetileg 
békés, épen nem harcias természetökkel ellenkezett. Két éle-
sen látó kortársnak, kik közül az egyik névszerint van ZELLER 
akkor németalföldi ügynök az orosz udvarnál,1 a másik 
pedig a francia NEUVILLE , 2 aki I . PÉTER egyeduralmának 
kezdetén a Muszkabirodalmat* meglátogatta s kilenc évvel 
később (1698) arról tartalmas ismertetést irt, szórói-szóra 
megegyező nyilatkozataik szerint az oroszok Galizynnek 
eltávolítása által mindent elvesztettek, ami később teljesen 
igaznak bizonyult. Mert dacára annak, hogy az állam tekin-
télye és hatalma azóta külsőleg emelkedik, az orosz nép 
NAGY-PÉTER óta, mégis csak — bocsánat a kifejezésért — 
tömött Iádhoz hasonlít, mely tulajdonosa érdekében zsíro-
sodott és terjedelemre nézve nőtt ugyan, de azért zsírjából 
önmagának kevés élvezete és öröme van.» 

«Különben hogy I. PÉTER-nek ép oly kevés tehetsége, 
mint akarata volt, népét valóban reformálni, művelni, hogy rá 
nézve a műveltség, a katonai képzettséget —• ezt az egyetlent, 
mely ilyen körülmények között ilyen földön egyedül tenyész-
het, mely a dics- és hatalomvágyó hódítóra nézve nélkülözhe-
tetlen, — kivéve, teljesen közönyös volt, azt elég világo-
san be is bizonyította azáltal, hogy a saját művelődése érdeké-
ben sem tett semmit, hogy legalább valamit elsajátított 
volna abból a kincsből, melynek terjesztéseért állítólag rajon-
gott. Minden fejedelem, aki azon dicsőség után vágyott, 
hogy népét emelje, nemesítse, azzal kezdé művét, hogy 
először is önmagát művelte, először is önmagát ragadta ki 
a közönségesség s az erkölcsi elzüllés ködhomályából, mert 
csak az, aki maga is művelt, aki magát igyekszik művelni és 
képezni, becsülheti igazán a műveltséget, de az, aki a saját 
személyét illetőleg a műveltséget, melynek másokat minden 
áron meg akar tekintélyével nyerni, megveti, visszautasítja — 
soha. Már pedig I. PÉTER egész életén át a katonai műveltség 
kivételével, minden más műveltség elől elzárkózott, szellemi 
és erkölcsi tekintetben tökéletesen barbár maradt; s midőn 
sírjába tevék, semmivel sem volt kevésbé, sőt talán inkább, 
az, mint trónra lépésekor ; sohasem szűnt meg oroszai közt 
a legrosszabb lenni.» 

«Hét héttel az Oroszbirodalomra nézve fontos nystádti 

1 «Scheltema, Rusland en de Nederlanden beschouwd in derzelver we-
derkeerige Betrekkingen. Amsterdam, 1817—1819. 4 Bde. II. 41—4 2 -» 

2 F. v. Adelung, Kritisch-Jiterar. Uebersicht der Reisenden in Russland 
bis 700. Petersburg, 1846. 2 Bde. II. 380. 
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szerződés megkötése után (1721. szept. 10.) Pétervárott (nov. 2.) 
fényes békeünnepség volt, mely alkalommal az orosz államnak 
két legfőbb hatósága, a senatus és a szent zsinat I. Péterhez 
azt a kérelmet intézte, hogy: lenne kegyes a haza atyja, 
az oroszok császárja és a ?iagy neveket fölvenni. Alig szük-
séges említenünk, hogy a kutya-hűségű orosz senatus, •— 
mely ezt a tulajdonságát a szerencsétlen Alexis kivégezte-
tésekor bebizonyította s a nem«kevésbé szolgalelkű ú. n. szent 
zsinat I. Péter kívánságára, ha ugyan nem az ő határozott pa-
rancsára, intézte hozzá ezt a kérelmet.1 S így, amint meg-
tevé magát császárnak, megtette magát «nagy»-nak is, s 
nagyon helyesen cselekedett, mert különben sem kora, 
sem az utóvilág nem tette volna őt nagygyá, mert avégre, 
hogy a nagy nevet megérdemelje, mindenek előtt annak kel-
lett volna lennie, ami a legkevésbé volt, t. i. embernek. 
Kortársai, XIV. Lajos és I. Frigyes Vilmos porosz király szin-
tén kényurak voltak; de azért kényuralmok mindig emberies volt 
és habár számos cselekvényük van, mely a legkeserűbb ócsár-
lásra méltó, de azért a világ színpadán való megjelenésük 
sem útálatot, sem undort, sem megvetést nem ébreszt ben-
nünk. De I. Péter kényuralma igen, mert nincs em-
beries jellege, nincs erkölcsi alapja. Mert úgy uralkodott, 
mint a ragadozó tigris, emberi alakba öltözött vadállat, mely 
az emberekkel úgy bánik, amint ember állatokkal is alig 
bánhatna, amely különbséget tenni nem tud az ember és 
verébfej között — s mindezt állítólag a polgárosodás ér-
dekében, hogy egy vad népnek a műveltség iránt való 
ízlését növelje s azt a műveltség iránt fogékonynyá tegye!» 

«1. Péternek állatias durvaságával, melyet élete fogytáig 
megtartott, s megtestesült, holta napjáig tartó minden em-
beri, erkölcsi érzést megtagadó természetével csak egyet 
lehet összehasonlítani és ez az ő ostoba szerencséje. Valóban 
nagyon kétes dolog, vájjon nagyobb barom, vagy nagyobb 
szerencse-kegyenc volt-e.» 

«Az embereknek arany borja a szerencse, melyre min-
denki vadász, de kevesen érik el. Innen van, hogy a ha-
landók nagy többsége fölötte hajlandó arra, hogy azoknak, 
kiknek osztályrészökké jutott az, ami reá nézve elérhetetlen, 
föltűnő előnyét föltűnő érdemnek tekintse. A szerencse és a 
nagyság különösen uralkodókban e földi bolygó lakói előtt egy 
fogalomban olvadnak össze már csak azért is, mert azt a tömeg 
fölfogni, megmagyarázni nem képes, hogy honnan van az, 
hogy itt a földön oly sok valódi erény, kitűnő nagyság 
szerencse nélkül és nagyon sok szerencse minden valódi ér-

1 Kitűnik ez Halem elbeszéléséből is (Leben Peters, II. 337). 
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dem nélkül, minden valódi nagyság nélkül a magasabb, 
igazságos világkormányzás tervébe mégis jól beillik. I. Péter 
a föld lakói eme közönséges fölfogásának köszönheti, hogy 
nagy Péterre való saját előmozdíttatása oly sok hivőre talált, 
de részben természetesen annak a nevezetes körülmény-
nek is, hogy még halálakor is különös kegyence volt For-
tuna istenasszonynak. Leányának, Erzsébet császárnőnek 
különös szerencsés esemény folytán sikerült az emberek vé-
leményét az által is tévútra vezetni, hogy atyjának önelő-
léptetését a szellemek országában egy valódi nagyság is 
megerősíté és igazolá. Voltaire, aki époly megvásárolható, 
mint jellemtelen ember volt, forrón óhajtott a pétervári tu-
dományos akadémiának tagja lenni. Azért már 1745-ben 
átküldötte a cárnőnek néhány művét s később Henriadejának 
díszpéldányát azzal a kéréssel, hogy engedné meg, misze-
rint rég megjelent XV. Károly svéd királynak történelme 
után «nagy» atyjának történelmét is kiadhassa, akihez, mint 
kiemelé, inkább vonzódik, mint amahhoz. P3bben az orosz 
udvarnál levő francia követhez küldött kolduló levélben1 

gyönge célzás történik arra is, hogy a császárnő, (akit 
lörzsébet angol királynővel hasonlít össze, s némi tekintet-
ben még föléje is emel)2 lenne kegyes megfontolni, hogy 
mily nagy befolyással lenne az óvilágban atyja felöl táplált 
véleményre az, ha annak dicsőségét olyan nyelven hirdetnék, 
mely a művelt világban már akkor uralkodó nyelv vala. És 
pedig, amit Voltaire ugyan nem mondott, de az összes oro-
szoknak uralkodónőjök hamar kitalálhatott, olyan iró által, aki 
már akkor a századnak legbefolyásosabb irói közé tartozott!» 

« E R Z S É B E T mohón ragadta meg a kínálkozó s fölötte 
kedvező alkalmat arra, hogy a külföld véleményét — melyet, 
mint tudjuk, már I . P É T E R is igyekezett tévútra vezetni —• 
boldogult atyjának előnyére kiaknázza és tévútra vezesse. 
Nemcsak VoLTAiRE-nek említett óhaját teljesíté, hanem an-
nak még 50,000 livret s több ezer rubel értékű bőrneműeket 
ajándékozott, hogy őt dicséretes szándékában megerősítse s 
a neki küldött dolgok által is megmutassa a világnak, hogy 
I. Péter jogosan nevezte magát magyr>-nak. A ferneyi böl-
csész nagy fáradsága s nehogy buzgalma csüggedjen, még 
4000 aranynak megigérését tette szükségessé, de amelyet 
az soha meg nem kapott,3 mely körülmény, úgy látszik, be-

1 1745. június 16-áról való s le van nyomatva Lemontey, Histoire de la 
Régence. II. 392. 

2 «J'ai chanté l'Éiisabeth d'Angleterre ; que ne dirai-je point de celle, 
qui l'eflace par sa magnifieence et qui l'égale par ses autres vertus !» 

3 Ezt az érdekes dolgot tudjuk Duclos, Mémoires secrets sur les régnes 

de Louis XIV. et Louis XV. Tom. II. p. 313. 
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folyással volt arra, hogy I. Péternek dicsőítése nem úgy 
ütött ki, amint azt leánya kívánta volna. Mindazáltal Vol-
tairetől nem tagadhatjuk meg, hogy a történelmi igazsággal 
való leglelkiismeretlenebb visszaéléstől és ferdítéstől sem 
riadt vissza, csakhogy pénzét tisztességesen megérdemelje, 
s ennélfogva jogosan zokon vehette, hogy nem kapta meg 
mindazt, amit neki ígértek. Az I. Péterről irt történelmi re-
gényében azonban a legfurcsább az előszó, melyben a meg-
vásárolt védőiró1 korholja azokat a semmirekellő irókat, 
akik hitvány pénzért a történelmi tényeket meghamisítják 
s teteti magát, hogy a föld hatalmasai iránt nagy kegyeletet 
érez, ami pedig tőle nagyon szokatlan volt.» 

«Tudjuk, hogy a független és elfogulatlan búvárlatnak 
mily nehezére esik a történelmi igazságot a tömeg vélemé-
nye előtt igazolni, ha már egyszer azt valamelyik szellemi 
nagyság, kinek szavára a közönség esküszik, tévedésből 
elferdíté vagy szándékosan meghamisította. így pld. Tillyt 
mindenkor «magdeburgi gyujtogatónak» fogják nevezni, mert 
őt SCHILLER tévesen annak mondotta, habár már régen be 
van bizonyítva, hogy ő a kérdéses gonoszságot sem el nem 
követte, sem nem helyeselte, sőt inkább miatta keservesen 
panaszkodott. Nagyon természetes tehát, hogy Voltairenek 
I. Péterről való véleményét nemsokára az összes művelt, 
de önállólag keveset kutató és gondolkodó világ ma-
gáévá tette s annál természetesebben, minthogy nem tudta, 
hogy az megvásárolt és fényesen megfizetett vélemény 
volt.» 

«Habár a ferney-i bölcsésznek parancsoló tekintélye 
elegendő volt is arra, hogy ezek előtt az I. Péter nagysá-
gában való hitet evangéliummá tegye, azt még sem volt 
képes eszközölni, hogy saját népe véleményét elvakítsa. — 
Mert a nem hivatalos közegek, s különösen az oroszok, akik 
Voltaire szavaira nem szoktak esküdni, még ma is csak I. 
Péternek s csak nagy ritkán nevezik őt Nagy-Péternek, de 
még jellemzőbb és figyelemre méltóbb az a tény, hogy ezt 
a cárt még azokban a tankönyvekben is, melyeket a mult 
század végén s a jelennek első tizedeiben az orosz birodalom 
népiskoláiban a hazai történelem oktatására használtak, majd-
nem mindig első Péternek nevezik.» 

«Meghalt 1725. február 8-án, negyedfél évre a nystádti 
békekötés után, úgy, amint élt, vagyis: mint a disznó, — 
számos ágyasai egyikének bujakóros ragályozása következ-
tében, melyet az izzasztó és koplaltató gyógymód már 

1 «Leur maximé dans leur bouche est leur propre condumnation», mondja 
Voltaire ugyanott — másokról. 
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majdnem meggyógyított, de az újabb mértékletlenség ismét 
elrontott.»1 

Legyen bár, hogy SuGENHEiM-nak előbbi leírásában az 
egyik vagy másik mellékkörülmény talán nem egészen igaz: 
de azért a fődologban, Péternek és az ő állítólagos refor-
matiójának elítélésében igaza van. 

Nehogy azonban valaki bennünket egyoldalúságról és 
pártoskodásról vádoljon, közöljük még azoknak a szerzők-
nek az ítéletöket is, kiknek Oroszországról irt műveiket 
korunkban legjobbaknak és legmegbízhatóbbaknak tartják. 

MACKENZIE WALLACE , a liberális angol vagy skót tudós, 
I. Péterről és kormányzásának következményeiről így í r : 
«Szent-Pétervár építése által kimondott célja az volt: hogy 
legyen egy ablak, melyen az oroszok a polgárosult Péuró-
pába nézhessenek és ez a város ennek a célnak kitűnően 
megfelelt. Az orosz történelemnek európai korszaka Péter-
vár fölépítésével kezdődik. Péter kora előtt Oroszország in-
kább Ázsiához, mint Európához tartozott, s a franciák és az 
angolok olyannak tekintették, mint mi most Bocharát vagy 
Kasgart. Azóta azonban az európai politikai rendszernek lé-
nyeges részét képezi s értelmi fejlődése a nyugoti Európa 
értelmi történelmének csak visszfényét képezi, amely a nem-
zeti jelleg és a különös viszonyok folytán sajátságos alaku-
lást és színt nyert. 

«Midőn valamely nemzetnek értelmi történelméről be-
szélünk, akkor az alatt többnyire a magasabb osztályoknak 
szellemi történelmét értjük. Oroszországot illetőleg ezt a 
megkülönböztetést inkább szem előtt kell tartanunk, mint 
bármely más államra nézve. Péternek sikerült a nemességre 
az európai civilisatiót ráerőszakolni, de a nép érintetlenül 
maradt, tlszerint a nemzet úgyszólván két részre oszlott és 
a szakadás minden nemzedékkel nagyobbodott. Míg a tömeg 
örökölt szokásához és hitéhez szívósan ragaszkodott, addig 
a nemesség oda jutott, hogy a nép tiszteletének tárgyait a 
barbár mult maradványainak tekinté, mely miatt polgárosult 
nemzetnek magát szégyelnie kell.» 

«A PÉTER által előidézett mozgalomnak gyakorlati jel-
lege volt. Reá nézve egyedül a hasznosság elve volt mérvadó. 
Nyíltan beismeré, hogy népének nem theologiai vagy böl-
cseleti fölvilágosodásra, hanem gyakorlati, a mindennapi 
életre alkalmazható tudásra van szüksége. Nem kellettek 
neki sem theologusok, sem bölcselők, hanem tisztek és ten-

1 Sugenheim, Russlands Einfluss auf, und Beziehungen zu Deutschland. 

Frankfurt a. M. 1856. I. 40—52., 61., 180—187. — Brückner máskép írja 

le Péter halálát. 
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gerészek, kézművesek, bányászok, gyárosok és kereskedők 
s ezért főkép a gyakorlati ismereteknek terjesztéséről gon-
doskodott. A fiatalabb nemzedék számára elemi iskolákat 
alapítottak s a felnőtt ifjak számára az erődítés, az építé-
szet, a hajózás, az érctan, a mérnöki tudomány köréből a 
legjobb műveket honi nyelvre fordították. Tudományos fér-
fiakat és ügyes művészeket hívtak az országba s a fiatal 
oroszokat külföldre küldték, hogy idegen nyelveket és 
hasznos művészeteket tanuljanak. Szóval mindent megtettek, 
amit jónak láttak arra nézve, hogy az oroszokat ugyanazon 
jólétre vezéreljék, melynek a műveltségben előhaladottabb 
népek örvendenek. Az egyház, melyet a császári hatalom 
minden tevékeny ellenállástól visszatartott, régi hitét válto-
zatlanul megtartá, míg a nemesek hagyományos nézeteiket 
és hitőket szélnek eresztették s minden megszorítás nélkül 
haladtak azon az úton, melyet atyjaik és nagyatyjaik a 
romlásra vezető egyenes útnak tekintettek.» 

« P É T E R uralkodásának első idejében Oroszország egyetlen 
állam befolyásának sem volt alávetve. A nagy reformátor, 
aki minden ízében kosmopolita volt, készségesen elfogadta 
minden idegen nemzettől — németektől, hollandoktól, dá-
noktól és franciáktól azt, ami célja elérésére alkalmasnak 
mutatkozott. De Németországnak földrajzi szomszédsága, a 
balti tartományokkal való egyesülés, melyeknek műveltsé-
gűk német volt, a császári család és különböző német ural-
kodó házak között való kölcsönös házasságok a német 
befolyást csakhamar túlsúlyra emelték. Midőn Anna csá-
szárnő, Péter unokája, ki kurlandi hercegnő volt, az egész 
ország kormányát kegyencére, B I R O N R A bízta, a német be-
folyás majdnem kizárólagos lön; az udvart, a hivatalos 
világot és az iskolákat elnémetesítették.» 

«BiRON-nak nyers, kegyetlen, zsarnoki uralma erős, 
forradalomban végződő visszahatást idézett elő; ez emelte 
Erzsébetet, Péternek hajadon leányát, aki a német uralom 
alatt teljes elvonultságban és feledékenységben élt, a trónra. 
Elvárták tőle, hogy az országot a külföldiektől megtisz-
títja és ő csakugyan mindent megtett, ami tőle kitellett, 
avégre, hogy a várakozásnak megfeleljen. Honleányi érzel-
mét hangosan és nyíltan kifejezte, a németeket minden 
fontosabb hivatalból eltávolította, s megkövetelte, hogy a 
jövőben akadémiai tagokká csakis született oroszokat vá-
laszszanak s megparancsolá, hogy az orosz ifjúságot minden 
hivatalos foglalkozásra előkészítsék.» 

«Azonban a német szolgaság lerázásának megkísérlése 
nem szült szellemi függetlenséget. Oroszország Péternek 
erőszakos reformja alatt saját történelmi múltját az abban 
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rejlő csírával együtt irgalmatlanul eldobta magától s a 
nemzeti műveltségnek egyetlen elemével sem rendelkezett. 
Olyan helyzetben volt, mint a szökevény, aki a rabszolga-
ságtól megmenekült, de az éhhalált látván maga előtt, új 
gazdát keres. A felsőbb körök alig vetkőzték le a németes 
izlést, midőn új műveltség után néztek, melylyel amazt 
helyettesítsék. S nem sokáig kelle aggódniok, mert akkor 
mindazok, akik műveltségre és finomságra törekedtek, csak 
Versailles és Páris felé fordultak. Abban az időben a leg-
nagyobb fényt és pompát a francia udvar fejtette ki, mely-
nek védelme alatt a renaissance irodalom és művészet fej-
lődésének legmagasb fokát érte el. Még Németország is 
utánozta udvarának szokasait, ámbár a dicsvágyó XIV. 
Lajosnak ellene szegült. Minden német fejedelem igyekezett 
a nagy uralkodónak pompáját és méltóságát majmolni, és 
az udvari kegyencek, akik úgy tetették magukat, mintha 
mindent, ami német, durvának és barbárnak tekintenének, 
francia divatot kezdtek s hamis francia jargonban beszéltek, 
melyet sokkal finomabbnak tartottak, mint mesterkéletlen 
anyanyelvöket. Szóval: az európai társadalmat a gallománia 
lepte meg, s nagyon is természetes volt, hogy az olyan 
osztályt, aminő az orosz nemesség, melynek kevés, de 
makacs és mélyen gyökerező meggyőződése volt, erősen 
befolyásolta és teljesen átváltoztatta.» 

«Nemsokára a francia befolyás külső alakban is, vagyis : 
ruházatban, modorban, nyelvben és berendezésben jelentke-
zett, — de csakhamar, különösen II. KATALIN-nak, V O L T A I R E 
és az encyklopaedisták barátnőjüknek trónralépte után na-
gyobb jelentőséget nyert. Minden nemes, aki a művelt címre 
igényt tartott, megtanult folyékonyan franciául beszélni s 
legalább felületesen megismerkedett a francia irodalommal. 
CoRNEiLLE-nek és RACiNE-nek szomorújátékaikat és M O L I É R E -
nek vígjátékait közönségesen a császárnő jelenlétében adták 
elő s azok a hallgatóság között valódi vagy színlelt lelke-
sedést idéztek elő. Azoknak számára, akik szívesebben ol-
vastak anyanyelvökön, számos fordítást eszközöltek, melyek-
nek elősorolása több oldalt töltene be. Ezek között nemcsak 
VoLTAiRE-t, RoussEAü-t, LESAGEH, MARMONTELH s m á s k e d -
venc francia írókat találunk, hanem ott találjuk az európai 
irodalomnak összes remekműveit, úgy az új, mint a régi 
irodalomból, melyek a francia irói világban nagy hírnévnek 
örvendtek, — Hornért és Demosthenest, Cicerót és Vergi-
liust, Ariostot és Camoenst, Miltont és Locket, Sternet és 
Fieldinget.» 

«Az oroszok a divatirodalommal egyidejűleg valamit 
a divatbölcseletből is elsajátítottak. A fölvilágosodás szél-
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vészének, mely a mult század második felében Európa 
fölött elvonult, nem birtak ellenállni. Ez aztán a hagyomá-
nyos bölcseleti rendszereket, a theologiai fölfogásokat és 
a tudományos elméleteket döntötte halomra s azután a fönn-
álló politikai és társadalmi intézményeket alapjaikban megin-
gatta. Az orosz nemesség sem hagyományos conservativ 
szellemmel, sem azokkal a rangbéli és nemzetiségi szilárd, 
megfontolt logikai elvekkel nem rendelkezett, melyek Angol-
és Németországban a francia befolyás széles elterjedése ellen 
védfalat képeztek. Rövid idővel azelőtt átváltoztak s kíván-
ságuk volt valami idegen polgárosultságot kivívni, hogy a 
conservativ szellemnek csíráját magukban viselhessék. Az a 
gyorsaság és erőszakosság, melylyel PÉTER reformjait végre-
hajtotta, egyesülve a görögkeleti orthodoxiának különös 
szellemével s a papságnak alacsony értelmi fejlettségével, a 
theologiát megakadályozták abban, hogy az új rendszerhez 
alkalmazkodjék. A magasabb körök atyáik hitétől elidege-
nedtek s az elvesztett hit helyett kárpótlást nem kerestek. 
A régi vallási nézetek azzal, amit elévültnek és barbárnak 
tekintettek, elválaszthatatlanul össze voltak forrva, míg az 
újabb bölcseleti eszmék minden modern és polgárosult do-
loggal összhangzásban valának.» 

«Azonkívül akkori uralkodók, kik a magasabb társadalmi 
osztályoknak határtalan csodálatában részesültek, nyíltan 
az új bölcselet híveinek vallották magukat s főpapjaik taná-
csát és barátságát keresték. Ha e tényeket szemeink előtt 
tartjuk, akkor nem fogunk csodálkozni azon, hogy az akkori 
oroszok között annyi VoLTAiRE-követőt és az encyklopae-
disták csalatkozhatatlanságának annyi föltétlen hívét találunk. 
Csodálatosabb az, hogy az új bölcselet néha még a papne-
velő intézetekbe is utat nyitott magának. A hírneves SPERANSKI 
irja, hogy a pétervári papnevelő intézetnek egyik tanára, 
ha részeg nem volt, mindig V o L T A i R E - n e k és D i D E R O T - n a k 
tanait hirdette.» 1 

LEROV-BEAULIEU ANATOL liberális francia iró ezeket 
mondja : «Nagy-Péter műve diadalmaskodott a népnek ellen-
szegülésén. A történelem kevés ily eredményt tud föl-
jegyezni, de vájjon ez az eredmény tényleg oly teljes volt-e, 
aminőnek azt a nyugot hosszú időn át tekintette ? Anyagi 
tekintetben a reform kitűnően sikerült; hadsereg és tenge-
részet, közigazgatás és ipar, az egész modern Oroszország 
ALEXEI fiától származik. . . Ily vállalatnak tökéletlenségeket, 
sőt tévedéseket kelle magával hordoznia; de azért az 

1 M. Wallace, Russland. Deutsch von Röttger, 3. Aufl. Leipzig, 1880. 
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egyeseknek hiányai az egész műnek eredményét nem tették 
kétessé. Csak azt fontos tudni, hogy vájjon A L E X E J E V I T S 
P É T E R ép úgy elérte-e végcélját is, mint reformjai által az 
eredményt. Vájjon a merev ösvény, melyre Oroszországot 
terelte, gyorsabban vitte-e azt Európa és a polgárosultság 
felé, mint ha könnyebb útnak tekervényein haladt volna ?» 

«Talán ha Oroszországot az Európával való érintkezés-
ben a természetes útra bízza vala, akkor jobban áthatotta 
volna azt ennek a befolyása; talán a saját ösztönétől indít-
tatva is a nyugoti szellem fuvalmainak jobban kitárja vala 
mellét s nagyobb vizsgálat után csak azt fogadta volna be, 
ami természetének megfelelt. Ámbár Péter hazáját a hosszas 
átmeneti vajúdásoktól megkímélni s azt pár évszázadig tartó 
tapogatózáson átugratni tudta is, de azért ezt a csodát 
drágán fizette meg. A mű erőszakos volta Oroszország-
nak négyféle kárt okozott, ú. m. erkölcsi, szellemi, tár-
sadalmi és politikai kárt. Nagy-Péter reformjainak ezen a 
négy téren sajnálatra méltó következményeik voltak, melyek 
még most is nagyban okai Oroszország szenvedéseinek és 
zavarainak.» 

«Péter reformáló buzgalmában egy föltételt elhanyagolt, 
mely nélkül pedig minden múlékony. Az erkölcsiséget, mely 
talán nem képezi (?) a polgárosodás elemét, de amelyet egy 
polgárosodásnak sem szabad nélkülöznie — mellőzte, Euró-
pának anyagi fejlődését irigyelte, mindenekelőtt azt akarta el-
tulajdonítani. Ez volt a nagy orosz reális lényének egyik fővo-
nása, de ez volt egyszersmind a századnak egyik hibája is. 
Abban a pillanatban, midőn Péter Oroszországot a nyugot 
felé irányozta, ez reá nézve veszélyes példánykép lön. A 
XVIII. századnak erkölcsi romlottsága és szellemi fegyel-
mezetlensége a félbarbár népnek, mely, mint minden ilyen 
nép hajlandóbb volt külföldi tanitó-mestereinek hibáikat, mint 
jó tulajdonságaikat elsajátítani, veszedelmes példát adott. 
Péter maga is, aki már nem volt orosz, de még európai 
sem volt, mindkét féle nevelés hiányában erkölcsi féket nem 
ismert. Durva élvezetei és kegyetlen boszuja őt a haladás-
nak furcsa« apostolává tették. A muszka-nyerseség a nyugoti 
kétkedő szabadsággal egyesülve, Péternek és legközelebbi 
utódainak környezetében olyan cynismust idézett elő, mely 
úgy az ó-oroszokat, mint egész Európát föllázítá.» 

«Azok az eszközök és azok az emberek, akiket Péter 
művének véghezvitelére fölhasznált, benne népe iránt ro-
konszenv és csodálat helyett gyakran utálatot és megvetést 
keltettek. Mint szerethette és becsülhette volna ez a nép a 
tudományt és a polgárosodást, melyet — H E R Z E N kifejezése 
szerint — korbács nyelével és sokszor tisztátalan kezekkel 
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nyújtottak neki ? Törvényeinek szigorúságuk, rendeleteinek 
kíméletlenségük s kegyetlen büntetései által a reformátor a 
képmutatást és az alávalóságot maga mozdította elő. — 
Midőn népének öntudatán minden megfontolás nélkül erő-
szakoskodott, akkor azt gyöngítette ; polgárosítani akart és 
e r k ö l c s t e l e n í t e t t . » 

«Azok az emberek, akik a reform eszközeiül szolgáltak, 
a bajt csak nagyították. Az újjászületés művéhez munkatár-
sakul gyakran kicsapongó cimboráit használta. Mindenféle 
németek és európaiak, külföldiek, akik Oroszországot egy 
évszázadon át elárasztották, annak a népnek, melyet töké-
letesíteni akartak, veszélyes erkölcsi elveket hirdettek. A 
nyugoti műveltségnek emez apostolai között a jó ember 
talán ép oly ritka volt, mint a nagy ember. Nagy részök 
kalandor volt, kik minden áron szerencsét akartak próbálni 
s más polgárosító hivatásuk nem volt, mint a hatalomra és 
gazdagságra való törekvés. Köztük a legjobbak és a leg-
ügyesebbek megsértek a népnek még öntudatát is ; erköl-
cseikre és vallásukra nézve idegenek lévén, még azokat az 
előítéleteket és aggodalmakat is a fejőkhöz verték, melye-
ket még akkor is kímélni kell, ha tudatlanságból származ-
nak.» 

«A XVIII. század Oroszországra nézve az erkölcstelen-
ség iskolája volt. Az orosz udvar olya?i képet tár elénk, mely 
még XV. Lajos korában is botrányt okoz. Világosan láthat-
juk, hogy a vén Európának ebben a fiatal gyarmatában az 
erkölcsi romlottságnak két korszaka találkozik. Egyik böl-
csészünk (Diderot), aki II. Katalinnak vendége volt, azt 
mondta akkoriban, hogy Oroszország már rothad, mielőtt 
megért volna. Ha ez igaz, akkor ezért nagyrészben Európa 
a felelős. Az oroszok a régi Oroszország erkölcseiről nagyon 
sokat képzelnek. Anélkül, hogy a nyugottól a szellemi és 
tudományos elsőbbséget megtagadnák, nagyon szeretnek, ha-
zájukat és patriarkális szokásaikat illetőleg, erkölcsi megfon-
toltságukra hivatkozni.1 Minthogy történelmi nagy korsza-
kainkon kívül maradtak, azzal hízelegnek maguknak, hogy 
a középkornak, a renaissancenak és az újkornak romlott-
ságát elkerülték. Az ócsárlást viszonozva, szívesen beszélnek 
a nyugotnak rothadásáról és azt állítják, hogy a polgároso-
dás a cárok régi birodalmában nagyobb erkölcsi és vallási 
alappal bírt, mint a mi fényes, pogány nevelésben részesült 
társadalmunk köreiben; ők az új Oroszországnak bűneit az 

1 «A szerző itt a francia olvasót Sherebzovnak : L'histoire de la civili-
sation en Russie című művére, az orosz olvasót pedig a legkedvencebb orosz 
szerzőkre, különösen Dostojevskyre utalja.» 



európai fertőzésnek tulajdonítják. A régi utazóknak leírásaik 
ezt az állítást nem mindig igazolják.1 Mint mindenütt, úgy 
északon is a kényuralom és a jobbágyság az erénynek szo-
morú iskolái voltak. De azért az orosz erkölcsiségnek ha-
gyományos alapját nem kevésbé ingatták meg a császári 
reform és a nyugoti tanok. A nemzet egy részében meg-
semmisítették a régi erkölcsöket és a vallást, még mielőtt 
azokat másokkal helyettesíthették volna. A polgárosult osz-
tályok nihilismusának egyik távolabbi okát talán (minden 
bizonynyal!) szintén ebben kell keresnünk. Tekintve Péter-
nek ama modorát, mely szerint a hagyományokat, intézmé-
nyeket, a nemzeti hajlamokat mellőzte, népének múltja iránt 
kíméletlen volt s alattvalóinak szokásaikat és előítéleteiket 
megvetette, a koronázott forradalmárok között ő talán a 
mai nihilismus megalapítójának tekinthető.» 

«Nagy-Péter művében az erkölcsi bajjal az értelmi 
egyesült. A szellemet úgy, mint a szívet tévútra vezették. 
Péter alattvalóiból visszhangot és tükörképeket készített. 
Amennyiben alattvalóit az utánzás ösvényére taszítá, elfojtá 
bennök a kezdeményezés szellemét s ezáltal őket a haladás 
legerőteljesebb erjedő anyagától fosztotta meg. Míg arra szok-
tatta őket, hogy helyettök mások gondolkozzanak, szellemi 
kiskorúságukat külföldi gyámkodás alatt meghosszabbítá.» 

«Az utánzáshoz való eme ragaszkodás a nemzeti és 
sajátképi irodalomnak keletkezését egy századdal visszave-
tette. A pétervári orosz a nyugot összes befolyásainak alájok 
volt vetve, az ellenkező áramlatokat tanulékonyán követte, 
sorban az encyklopaedistáknak, a francia menekülteknek, 
Voltairenek és de Maistre Józsefnek tanítványa volt s gyak-
ran — akár lankadtságból, akár lustaságból —• üres skepti-
cismusba, vagy a külsőségek szeretetébe és a látszathoz való 
ragaszkodásba esett.» 

«E szellemi hibáknak megfelel a társadalmi baj: vagyis 
a nemzet egyik felének elidegenedése, az osztályoknak el-
válása. Hogy az idegent utánozza, a reform-orosz megszűnt 
orosz lenni. S így volt ez mindennel, ami nemzeti volt, a 
viselettel és a nyelvvel, melyet még csak az alsóbbrendű 
nép beszélt. Ámbár Péter teljesen orosz volt, mégis úgy 
látszott, hogy föladatává tette alattvalóinak elnémetesítését. 
Az általa alapított városoknak, az általa létrehozott intéze-
teknek német neveket adott, miközben gyakran haszontalan s 
a nép által nem értett barbarismusokat alkotott. Mondják, 

1 Pld. Olearius, Margeret, Fletcher és mások a papok és a világiak 
erkölcsiségéről fölötte visszataszító képet nyújtanak, mások, mint Herbstein, 
az orosz erkölcsöket, úgy látszik, kedvezőbben bírálják. 
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hogy egyszer a német nyelvet akarta hivatalos nyelvvé 
tenni. Leánya, Erzsébet alatt a francia nyelvre került a sor, 
mely aztán száz éven túl abszolút uralmat gyakorolt. — 
Azonban Pétervár nem volt képes az egész országot erre 
az útra terelni.» 

«Csakis a felső réteg, a művelt osztály fogadta el a 
nyugoti szokásokat és eszméket; az alsó réteg, a néptömeg 
ezekre nézve megközelíthetetlen maradt. Mivel némelyek 
németekké vagy franciákká lettek, míg mások oroszok ma-
radtak, Oroszország nemsokára, nyelvre és szokásra nézve, 
két részre oszlott, két, egymásnak megértésére képtelen 
néppé vált. A nagy városok és az úri birtokok úgy álltak 
az ország közepén, mint valami idegen gyarmatok. A mohó 
sietség, melylyel a vezérlő osztályok nyugot felé igyekez-
tek, a nemzet nagy része elmaradásának okát képezte. A 
nép pedig jóval urai hátuk mögött maradt, csakhogy azo-
kat követhesse, s magára hagyatva, barbárságnak volt 
kitéve.» 

«Ez a társadalmi baj a politikában is mutatkozott. Az 
intézmények ahelyett, hogy egymással összhangban lettek 
volna, az ország követelményeivel inkább ellenkeztek; a 
külföldről behozatva, orosz földben még gyökeret sem ver-
tek s mégis gyakran át- meg átültették azokat, még mielőtt 
a talajt az átültetésre előkészítették volna. Míg nyugoton az 
újkor a középkor vállain s minden század az azt megelőző 
századon nyugszik, addig Oroszországban sem a politika 
épületének, sem a polgárosultságnak nem volt sem nemzeti, 
sem történelmi alapja. A kormányzatnak egész szervezete a 
népen kívül s azzal szemben idegen volt. A törvényeknek 
nagy részök külföldi, idegen volt; hasonlítottak azok a köl-
csönvett ruhákhoz, melyek a nemzetnek sem alakjára, sem 
szokásaihoz nem illettek.»1 Mindazok között, kik Oroszor-
szágról németül irtak, legmegbízhatóbb és legtájékozottabb 
dr. Eckardl Gyula tanár.2 Ez Péterről és reformjairól a töb-
bek között így ir: «Nagy nemzetnek nemzeti sajátságaival 
erőszakosabban talán még sohasem bántak el, mint a XVIII. 
század elején Moszkvában. A pátriárka méltóságot erősza-
kosan eltörölték, az egyháznak roppant terjedelmű földbir-

1 Leroy-Beaulieu, Das Reich der Zaren und die Russen. Deutsch von 
L. Pezold. Berlin, 1884. I. 219—224. 

2 Eckardt 1836-ban Livlandban született, egy ideig a pétervári egye-
temen tanult, azután Hamburgban hirlapiró és szerkesztő lett, 1874-ben 
ugyanott tanácsjegyző, Berlinben 1882-ben titkos kormánytanácsos, később 
Tunisban császári consul. Liberális protestáns és Oroszországról irt számos 
névtelen műnek a szerzője. 
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tokait állami célokra forditották, a nyugoteuröpai idő- és 
naptárszámitást dobszó mellett életbe léptették, a nemzeti öl-
tözetet megtiltották, a hadiszolgálatot s a fegyverkezést 
német mintára szabták, a nőknek zárdai elvonultságukat meg-
szüntették, a királyi lakot érzéki mocsárba sülyeszték s új 
iskolarendszert szerveztek; sőt még az orosz nyelvnek és a 
helyesírásnak ALEXEI cár fia által való átdolgozását is el 
kelle tűrniök. Miután a nyugoti haladás ellen a strelicek és 
a bojár-párt által szervezett ellenszegülést az ércakaratú 
uralkodó erélye megtörte, a népnek felső osztálya akaratla-
nul is követé a kívülről jövő lökést, s a fölerőszakolt német 
félműveltség az összes társadalmi osztályokban majdnem 
száz évig uralkodott. Az országot idegenek uralták, a köz-
életnek minden terén külföldi minták voltak a mérvadók ; 
a visszahatás rövid korszaka, mely alatt a régi oroszok a 
MÜNNICH és BIRON közt támadt féltékenységet fölhasználva, 
ügyesen győzedelmeskedtek s Erzsébetnek trónra emelése 
által az idegeneket leszorítani igyekeztek, maradandó ered-
mény nélkül maradt, mert III. Péter alatt a német befolyás 
ismét oly korlátlan uralomra jutott, mint Anna idejében s a 
IV. Iván nevében uralkodott regensség alatt. Sem Péter, 
sem utódjai nem voltak képesek a népnek szívéhez férkőzni; 
a közember pedig csakis ez, a szó szoros értelmében muszka 
maradt.»1 

«Az orosz aristokratia, anélkül, hogy nemzeti bűnét és 
neveletlenségét levetkőzte volna, néhány nemzedéken át 
minden orosz tulajdonságot ellökött magától; az a mérték, 
melylyel az egyesek műveltségét mérte, a néptől való lehető 
legnagyobb elidegenítés volt. A német vagy a francia 
nyelvnek kizárólagos használata épúgy bizonyítékul szolgált 
valakinek nemes voltára, mint az idegen ruhák, bútorok, 
szolgák és ételek használata. Mialatt a fensőbb osztály erejét 
bachusi ünnepélyek és haszontalan, hivatalos látványosságok 
váltakozó zajában elpazarolta, az alatt az alsóbb osztályok 
folyton növekedő elnyomás alatt senyvediek. A népnek, mely 
nyelvéhez és hagyományához hű maradt, az új, európai 
mintára berendezett művelő és polgárosító intézetekben 
nem volt része, habár azoknak föntartása miatt nagyobb 
terheket kellett viselnie. A nemesség és a nép között levő 
elidegenedés s az előbbi szükségleteinek növekedése követ-
keztében a jobbágyi állapot mind elviselhetetlenebb és kemé-
nyebb lön s a régi pátriárkális viszony valóságos rabszolga-
sággá vált; egyidejűleg az állam kérlelhetetlen szigora által, 
mely az európai módra szervezett hadseregben uralkodott, 

1 Eckardt, Jungrussisch und Altlivlandisch. Politische und culturge-

schichtliche Aufsatze. 2. Aufl, Leipzig, 1871. S. 16. 



a közönséges emberre egészen új, a strelicek korában isme-
retlen szolgaságot létesített. Míg a nép koldus szegény-
ségben tengődött és örült, ha a királyi asztalról a nyugotról 
behozott kincsekből csak egy morzsácskát is kapott, erői a 
törökök és lengyelekkel való küzdelemben a külső hatalmi 
állás bálványának s az idegen művelődés tiszteletének áldo-
zatul dobattak. A művelt orosz hazájától annyira elidege-
nedett, hogy annak ügyeivel és szükségleteivel mit sem 
törődött s azokat magától eliöké, ha velők véletlenül talál-
kozott — hazája a Pétervárott szervezett, francia színre 
festett állami és társadalmi színpad volt, amivé idővel Pé-
ternek alkotása összezsugorodott.» 1 

«A Nagy-Péter kora óta az orosz társadalomnak fel-
sőbb köreiben uralomra jutott nyugoteurópai műveltség a 
jobbágy népnek s az alsóbb osztálynak helyzetét csak 
rosszabbá tevé, a nép és természetes vezérei közt az össze-
köttetést megszakítá s azt az embertelen államépületnek föl-
tétlen anyagává alacsonyította le.» 2 

A belátó és tiszteletreméltó oroszok PÉTER reformjairól 
még a mult században helyesen ítéltek. MICHAIL MICHAILO-
WITS STSERBATOV hercegről, akit BRÜCKNER is «komoly 
gondolkozású, fényes tehetségű embernek» nevez,3 a liberális 
Reinholdt A. így nyilatkozik: «Stserbatov M. herceg 
(1733—1790) korán hozzá fogott a történelmi tanulmányok-
hoz. Midőn ezt a császárné megtudta, megengedte neki 
Nagy-Péter cabinet levéltárának átkutatását s az összes 
levéltárakba és könyvtárakba szabad bejárása volt. Stserba-
tov e szerint a történelem irásra nagyon alkalmas: lelkiis-
meretes, tudományos volt s azonkívül a többi nemzetek 
történelmi irodalmát is ismerte. Pragmatikus és egyúttal 
kritikus; a tényeknek alapjukat keresi, összefuggésöket, 
okaikat és hatásaikat magyarázza s a többi államokban elő-
fordult politikai jelenségekkel összehasonlító párhuzamot von. 
Gondolkozására, társadalmi eszméire nézve az új kormány-
nyal elégedetlen s az új korszaknak műveltségtörekvései 
iránt kétkedő s visszautasító magatartást követő ó-orosz párt-
hoz tartozik. Stserbatovot a szlavofilek első' elméleti képvise-
lőjének vagy jobban mondva — ez iskola első hírnökének 
lehet nevezni. Az erkölcsi szlavofilismns alapelveit először 
«az erkölcsi romlottságról Oroszországban» című értekezésében 
fejezi ki nyíltan és öntudatosan. Iratának magvát az az 
állítás képezi, «hogy az oroszok Péter óta úgy társadalmi, 

1 Eckardt, Russische und baltische Charakterbilder. Leipzig, 1876. S. 
244—246. 

2 Eckardt, Jungrussisch stb. S. 136. 
3 Brückner, Katharina die Zweite. Berlin, 1883. S. 471. 
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mint más téren egészen tiszteletreméltó előhaladást tettek, 
külső viszonyaikat jelentékenyen javították, tökéletesítették, 
de egyszersmind ép annyira és ép oly gyorsan előhaladtak az 
erkölcsi romlottságban is.» Miután a társadalmi és a családi 
erénynek hanyatlása miatt panaszkodik, ennek a hanyatlás-
nak okait és lefolyását egész az ő koráig levezeti. Ennek 
okául ismét az ős nemességnek s a magasabb osztályoknak 
léhaságukat és politikai sülyedésöket mondja. A léhaság, mely 
alatt Stserbatov mindazt érti, amire az emberi természet-
nek érzéki ösztönei irányozvák, a háztartásban, a ruházatban, 
az étkezésben és a Iótartásban nagy fényűzést idézett elő; 
a nemesi rangosztályzatnak eltörlése (Alexejevits Feodor 
által) anélkül, hogy más ős nemesi előjogban kárpótlást 
nyertek volna, «a nemességnek érzelmeit és büszkeségét 
aláásta s azontúl többé nem a nemesi származást, hanem a 
rangot, a címet, a szolgálatot és az előmenetelt tartották 
tiszteletreméltónak s azért mindenki csak rangot hajhászott; 
de mivel nem mindenkinek sikerült, hogy az államnak va-
lóban szolgálatokat tehessen, sokan érdemek hiányában 
előmenetelöket hízelgés és különféle kedvezmények utján 
igyekeztek megszerezni.» A baj első forrásával, a léhasággal 
szembe állítja Stserbatov Ó-Oroszországnak egyszerű erköl-
cseit; a másik forrással pedig — a személyes szolgálatok-
nak és tehetségeknek, az állampolitikára való egyedüli 
illetékességével — a hivataloknak és állásoknak a születési 
jog alapján való előbb szoká.sos adományozását. A szerző 
az erkölcsi romlás kezdetet Pcter reformjaival hozza össze-
köttetésbe, jóllehet Péter szándéka iránt igazságos lenni 
törekszik. Az állami és politikai haladást megengedi, de 
annak fölsorolását a következő szavakkal zárja be: «Egy-
idejűleg a hithez való ragaszkodás is tünedezni kezdett, a 
férfiasság alább szállt, amennyiben a szemtelenül tolakodó 
hizelgésnek adott helyet, a fényűzés és a léha uralmak 
alapját megvetették. Ez alatt a bírvágy is kezdett a bíró-
sági intézményekbe behatolni, a törvények aláásására és az 
államtestnek kárára.» Különben Stserbatov a reformoknak 
szükségességökről meg volt győződve és csak a merev rend-
szabályokat, melyekkel amazokat életbe léptették és a ha-
gyományos származással szemben tanúsított kíméletlenséget 
vetette el. Stserbatov különösen szigorú, kíméletlen Ítéletet 
mondott Oroszországnak az ő korabeli erkölcsi állapotáról 
és Katalinnak személyes életmódjáról.»1 

1 A. v. Reinholdt, Geschichte der rassischen I.iteratur. Leipzig. 1886. 
S. 464—467. — Stserbatovnak «Ueber den Verfall der Sitten in Russland» 
című műve először 1858-ban jelent meg. Újabb kiadása «Ruskaja Starina» 
1870. Bd. n . és 1871. Bd. II. 
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«Még STSERBATOV-nak irodalmi ellenfele, Boltin tábornok 
(1735—1792) is, ahol Péter reformjáról s az európai művelt-
ségnek az orosz államéletre való befolyásáról beszél, ugyanazt 
«az álláspontot foglalta el, melyet a XVIII. századnak haza-
fias történetírói.» «BOLTIN a legnagyobb bajt abban találja, 
hogy Oroszország nagyon hirtelen közeledett Európához.» 
Szerinte az orosz társadalomnak sülyedése attól a pillanattól 
kezdődik, midőn a kormány arra a szerencsétlen gondolatra 
jött, hogy az orosz ifjúságot utazni küldjék 1 s idegen neve-
lőkre bízták. Ezt az új, ily módon sserzett műveltséget nem 
épen helytelenül álműveltségnek nevezi. De abban semmi esetre 
sincs igaza, hogy ezt az álműveltséget az újabb — a Péter 
előtti Oroszországnak régi sallangját az új — a medvék 
régi országát, az orosz őskori az Új-Oroszországgal mint 
valami eszményit és utánzásra méltót állítja ellentétbe. Ez 
az egyoldalúság BoLTiN-t úgy tünteti föl, mint a szlávok 
barátját.» 2 

Annyi bizonyos, hogy számos «hazafiasan» és «nemze-
tiesen» gondolkodó orosz a régi, Péter előtti Oroszországnak 
bámulásában és tiszteletében nagyon messzire megy ; Orosz-
ország semmi esetre sem volt utánzásra méltó eszmény, de 
ép oly bizonyos az is, hogy lényegében még mindig jobb 
volt, mint I. Péternek és II. Katalinnak «előrehaladott, 
fölvilágosodott» újabb Oroszországa. Ezt maga D A S K O W 
hercegnő, II. Katalin hírneves barátnője is helyesen be-
látta. A legújabb orosz irodalomtörténész így ir róla: 
« D A S K O W hercegnő szellemre és jellemerőre nézve Kata-
linhoz hasonló volt. Ép oly sokoldalú műveltséggel birt, 
mint Katalin, akinek a politikai és szellemi célok elérésében 
munkatársnője volt. Mindkét nő a szellemi és irodalmi moz-
galom élén állott. A hercegnő részes volt a III. Péter ellen 
szőtt összeesküvésben s azért Katalin császárnőnek benső 
barátnője vala. Legkedvesebb foglalkozása az irodalom volt. 
Rajongott Bayleért, Montesquieuért és Voltaireért. További 

1 A «Drohne» című, Novikov által szerkesztett hírlapban ezt olvassuk: 
«Láttam, hogy mindazok az ifjú nemeseink, akik külföldre utaztak, ott csak 
arról szereznek maguknak helyes fogalmat, hogy mikép öltözködnek ott, hogyan 
mulatnak s miféle színdarabokat lehet látni; de ritkán tudja valamelyik, 
hogy mi célból megy az ember utazni. Én ugyan nem tapasztaltam, hogy 
valamelyikök valamely országnak vagy népnek erkölcseiről, törvényeiről vagy 
intézményeiről megjegyzést tett volna.» Más alkalommal ugyanabban a lapban 
ez áll: Egy fiatal orosz malac, mely értelmének fölvilágosítása végett az 
idegen országokat bejárta s utazásait szerencsésen befejezte, most mint töké-
letes disznó jött vissza. A város utcáin naponta ingyen látható. 

2 Reinholdt S. 468—469. 
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kiképeztetését külföldi utazások által eszközölte. 1770-ben 
az udvarnál makacs jelleme miatt, mely őt a császárnővel 
meghasonlásba hozta, kegyvesztett lőn s külföldre utazott. 
Ott a szellemi és tudományos életnek főbb intéző embereit 
meglátogatta és Diderotval és Voltairerel közelebbi érint-
kezésbe lépett. Angliában és Skóciában huzamosabb ideig 
tartózkodott (fia Edinburgban tanult), ahol RoBER'rsoN-nal 
és SMITH AUÁM-mal megismerkedett. Oroszországba vissza-
térvén, először a tudományos akadémiának s azután az orosz 
akadémiának elnökévé választották és ebben az utóbbi hiva-
talában tizenkét évig (1783—1795) működött. Kötelességeit 
erélyesen és tapintatosan teljesítette. Egész irói kört gyűj-
tött maga köré s egy irodalmi közlönyt alapított, «az orosz 
beszéd barátjainak társalkodója» cim alatt, melyben a csá-
szárnén kívül az orosz társadalomnak legfényesebb tehetségei 
vettek részt. Orosz színjátékok gyűjteményét is rendezett: 
«Orosz színház» cim alatt. Azután az akadémiánál egy for-
dító osztályt szervezett, melynek föladata volt a külföldi 
irodalmat az orosz közönséggel megismertetni. Az akadémia 
tagjainak kötelességök volt a reáltudományokból nyilvános 
fölolvasásokat tartani. Az akadémiát végzetteket tanulmá-
nyaiknak tovább folytatására a göttingai egyetemre küldötték. 
Végre, a még kevésbé, vagy épen nem ismert vidékekre 
tudományos kirándulásokat rendeztek. A hercegnő a csá-
szárnő előtt 1795-ben ismét kegyvesztett lőn s az akadémia 
elnökségéről le kelle mondania. Sőt PÁL császár uralkodása 
alatt egy ideig birtokán számkivetésben élt. Itt irta meg 
Misz VILMOS 1 társalkodónője számára «Emlékiratait.» Daskow 
politikai nézeteit tekintve, a «fölvilágosodott abszolutizmus» 
képviselői közé tartozik. Mindazáltal ez őt nem akadályozta 
meg abban, hogy azokhoz az orosz politikusokhoz és Írókhoz 
csatlakozzék, akik úgv a magán-, mint az államéletben 
hazafias vagy jobban mondva szlavofil politikát követtek. 
Péternek reformpolitikáját és eljárását egyátalán elítélte s ezek 
miatt való nem tetszését a K A U N I T Z herceggel folytatott 
beszélgetésben erős nyomatékkal fejezte ki. A hercegnőnek 
azonban legkevésbé tetszett a társadalomban mélyen gyö-
kerező erkölcsi elvaduitság, a ravasz élvezetvágy és érzékiség. 
Midőn kortársai fölött pálcát tört, önkénytelenül is a régi, 
Péter előtt való korra pillantott vissza s azt hitte, hogy az 
orosz ncpjellemnek fényoldalait ott fogja megtalálni. Meg-
engedte, hogy az újkor a műveltség előnyével kiválóan 

1 Először angolul adta ki: «Memoirs of the princess Daschkow. London 
1840»; oroszul ugyanott. (Kiadta és előszóval ellátta Herzen Sánd 
Ausgabe; Hamburg, 1857., französische: Paris, 1859. 



(700 

dicsekedhetik, de egyúttal azt is állította, hogy az oroszoknak 
tudatlan elődeik a jónak és az igaznak eszményéhez közelebb 
állottak, minthogy erkölcsileg kevésbé voltak elromolva.» 1 

SCHERR az orosz nihilismusnak általa irt történelmét ily 
szavakkal kezdi el: «Oroszország egész a XVII. század 
végéig ázsiai kényuralomnak esthomályában volt, Az 1689-ik 
év, midőn első P É T E R egyedül kezdett uralkodni, — mert 
idősebb, testileg és szellemileg hibás fivérének, IvÁN-nak 
1697-ig tartó társuralkodása csak árny és látszat volt — 
ez az 1689-ik év világosan jelezte, hogy Oroszország az 
ázsiai homályból az európai történelmi napfényre igyekszik. 
A szoros értelemben vett igyekvésről természetesen szó 
sem lehetett. P É T E R cár, mint durva, nyers iskolamester, 
Oroszországot Ázsiából kivonszoló s Európába korbácsoló. 

«Ez az erőszakos ember párját ritkító bátor forradalmár, 
rémember volt, akihez hasonlítva Danton, Saint-Just és Ro-
bespierre, csak idylli pásztorfuvolások.2 Az ős és főcár, 
aki a rajta uralkodó eszmének oltárán, mely szerint az 
oroszokat culturnéppé kell átváltoztatnia, a muszka cárságot 
pedig európai hatalmas császársággá kell tennie, még első-
szülött fiát is minden megindulás nélkül föláldozta, erkölcsei-
ben durva barbár, de nézeteiben és gondolkozásában modern 
ember s kétségen kívül lángész. Óriási föladat várt reá és 
ő azt mint valódi óriás hajtotta végre.» 

«Egészen más kérdés azonban, hogy vájjon műve népe 
természetének és tulajdonságainak megfelel-e vagy sem, s 
hogy vájjon annak csakugyan javára szolgált-e? O ,maga 
úgyszólván egyetlen ugrással igazi salto mortaléval Ázsiá-
ból Európába ugrott s azt követelte, hogy oroszai ezt a 
kétségbeesett kísérletet utánozzák. De azok erre nem voltak 
képesek. Korbácsütésekkel kierőszakolt törekvéseik, bogy 
ezt az ugrást megtegyék, félig nevetségre, félig szánalomra 
méltók voltak. Durván rájuk erőszakolt öltözetükben is 
még sokáig ázsiaiak maradtak. Oroszországnak rendkívül 
növekedő kiterjedésével, annak benső értelmi és erkölcsi, 
politikai és társadalmi előhaladása kiáltó ellentétben állott. 

1 Reinhold S. 461., 462. 
s Máshol Scherr így ir: «Péter a francia forradalomnak legvadabb ki-

töréseit és demokrata irányát megelőzte. Fiát halálra kínoztatta, mivel az föl-
forgató eszméinek útjában állott s egy paraszt kurvát emelt maga mellé a 
trónra. Vájjon a jogutódlás elvét lehet-e érzékenyebben arcul csapni? Külön-
ben az egész orosz történelem nem egyéb, mint ennek az elvnek kigűnyolása 
s talán sohasem létezett még bolondabb gúny, mint az, hogy II. Katalin 
unokája, Miklós cár, hivatva érzé magát arra, hogy ez elv szentségének bajno-
kául föllépjen.» (Menschliche Tragikomoedie. 1884. V. 80.) 
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Az orosz nagyhatalmi gőg az ázsiai lusta medvebőrbe volt 
beójtva. Kifelé tehát a folytonos hódításnak terhe, belül 
pedig az általános alárendeltségnek súlyos érzelme. Egy úr 
és millió meg millió rabszolga különféle fokozatban! Ilyen 
volt a «nagy»-nak nevezett Péter által alkotott Oroszbiro-
dalom.» 1 

«A lángeszű, bátor és irgalmatlan jakobinus cárnak ha-
lála után, aki a hivatalos Oroszországra szellemének eltöröl-
hetetlen bélyegét nyomta, a cári trónon rövid megszakításokkal 
I. és II. Katalinnak kalandoros nöuralmuk következett. Ez 
idő alatt az ó-muszka eszméknek az űj orosz rendszerrel 
való harcukban Nagy-Péternek abszolutistikus eszméi látszó-
lag teljes győzelmet arattak. II. Katalin ezt a győzelmet 
ravasz, kényúri módon fölhasználta és kiaknázta, míg fia, 
PÁL durva zsarnok módra használta azt és kiaknázni nem 
tudta. Az orosz nép csak mint a cárok szándékának és 
céljának kivitelére alkalmas eszköz, az orosz aristokratia pedig 
mint a cárok önkényuralmának föltétlenül hódoló eszköze 
jött tekintetbe.» 

«Néha azonban a régi bojárszellem fölemelé fejét a rab-
szolga-egyenlőségnek porából s a maga módja szerint, vagyis 
fojtó asztalkendők, gyilkoló tisztövek által emlékeztetett arra, 
hogy «a mi orosz magna chartát-vén órgyilkosság által mérsékelt 
zsarnokság.» 2 így 1762. július 17-én délután három órakor 
Ropschában, igy 1801. július 23-áról 24-ére éjjel Pétervárott 
a Michailow palotában. Igen, azok az orosz aristokraták, 
akik III. Pétert és I. Pált láb alól eltették, az orosz demok-
ratákat megtanították arra, hogy mikép kell bizonyos körül-
mények között az orosz cárokkal elbánni.» 

«A modern vagyis a Péter után való Oroszországnak 
történelmében minden lázas, mozgékony, erőszakos, — tehát 
egészen olyan, mint az az államfölforgatás volt, melyet Pé-
tervárnak építője eszközölt. A helyes fejlődésnek sehol és 
soha nem találunk állandóságára. Mindenütt olyan fáknak 
gyümölcse után óhajtoznak, melyeket nem ültettek. Folyton 
olyan közművelődésre irányzott tevékenységnek eredményeit 
várják, melyet nem teljesítettek. Azért egy tudós orosz ha-

1 «A Péter-féle forradalomról legélesebben ir Von der Brüggen ErnS 
báró: «Wie Russland europäisch wurde» (Leipzig, 1885.) című művében. 

2 Nemsokára I. Pál szomorú esete után egy előkelő orosz Münster Herbert 
grófot, hannoveri követet Pétervárott, a Michailow palotában kalauzolta s a 
helyszínén részletesen elbeszélte neki L Pái meggyilkoltatását. Midőn Münster 
e fölött eliszonyodott, az orosz így szólt hozzá: De hát, Istenem ! Mit akar 
ön, gróf úr ? Ez a mi magna chartánk : órgyilkosság által mérsékelt zsarnoki 
uralom. 
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zajának üvegházi irodalmáról azt mondá, hogy «az művirá-
gokból alkotott s szemétdombra dobott csokor.» Sem itt, 
sem ott nem láthatsz szerves, önkényes létet és növekedést, 
aminő csak a törvényes szabadság levegőjében létezhetik, 
hanem önkényes — gépies készítést és mesterséges készít-
tetést. Minden csak alakszerűség, itt bureaukratikus, ott libe-
rális. Mindenütt a külföldről becsempészett eszmékkel és irány-
zatokkal való kiállhatatlan kérkedés. Ennek következtében 
mindig csak utánzás; gyakran ügyes, de mégis csak után-
zás. A kezdeményező erőnek felötlő hiánya s az eredeti-
ségben való szegénység. Emellett az értelmi és anyagi fejlődés 
láncában a szükséges közbeneso láncszemeknek mellőzése 
vagy mellőzni akarása s ennek folytán a sebesen célhoz jutni 
akarás, még mielőtt a helyesen kimért kezdet megvolna.» 

«így cselekedett az orosz kényuralom s így cselekedett és 
cselekszik még most is az orosz forradalom. Amint az azt hitte 
és hiszi, hogy mindent kivihet, akép ez is ugyan abban a balhie-
delemben van. Mindkettőnek jelszava az erőszakoskodás volt. 
A természetiül megáldott jóindulatú népnek az a balvégzete, 
hogy a rá hirtelen erőszakolt európai polgárosodás vérét meg-
mérgezte. Minthogy/ a cárismus egykor föltette magában, 
hogy Oroszországot Ázsiából Európába teszi át, a forradalom 
borzasztó elvakultságában arra vetemedett, hogy Oroszor-
szágot a rabszolgaságból dynamittal átrobbantja a szabad-
ságba.» 

«A cárismus, amennyiben magát a muszka-hagyománytól 
függetlenítő, hivatalos világot teremtett, a mely az orosz nép 
hajlamaira és ösztöneire nézve idegen lévén, sőt azzal ellen-
séges állást foglalván el, azt csakhamar egyedül, mint a ki-
használás, zsarolás és elnyomatás tárgyát tekinté és úgy is 
bánt vele. A hivatalos világ, a hazai talajban mint valamely 
«élősdi növény» tengődvén, idővel abba az ismeretes rom-
lásba esett, amely M I K L Ó S császárt arra a keserű nyilatko-
zatra fakasztotta: «Oroszországban csak én és fiam nem 
lopunk.» Ennek a cárnak sem vaskeze, sem utódjának sze-
lídsége nem volt képes a bajnak gyökerét megtalálni. Első 
S Á N D O R cárnak uralkodása óta nyilvánvaló lett, hogy az állam-
kormányzat minden rétege férges, rothadt és korhadt.» 

«Evvel a hivatalos világgal homlokegyenest ellentétben, 
de egészen fölfogható okokból Oroszországban teljesen hason-
lóan, merev forradalmi világ fejlődött. Mindenki tudja, hogy az 
újabb kori kapitalismus miképen szülte, habár akarata elle-
nére, a socialismust. Ép így szülte a cárismus, aminő egykor 
volt, a cár akaratának és tudtának ellenére a nihilismust.» 1 

1 Scherr, Die Nihilisten, 3. Aufl, Leipzig. 1885. S. 5—11 . 
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A nihilismus keletkezésének tökéletes megértésére szük-
séges, hogy II. Katalin uralkodására röviden visszatekintsünk. 
A liberális hízelgők és történetírók a mult századnak második 
felét úgy magasztalták, mint Katalin uralmának arany kor-
szakát. Tényleg azonban Oroszországban a felsőbb köröknek 
romlottságuk akkor érte el legfőbb fokát, s dacára minden em-
berbaráti szólamnak, a parasztok helyzete jelentékenyen rosz-
szabbult. 

R E I N H O L D T A. liberális orosz irodalomtörténész így szól : 
«Az északi Semiramis»-nak, a cárok trónján ülő írónőnek 
fényes korszaka az előbbi korszakokhoz hasonlítva olyan, 
mint valami fényesen sikerült színjáték, mely bódító jelene-
tekben rendkívül gazdag, számos személyt foglalkoztat s 
melynek nézője — egész Európa. A hasonlat annál inkább 
talál, minthogy valóban nehéz meghatározni, hogy ebben a 
korszakban mi a színjáték és mi a valóság ? A színies, a 
hatásvadászó, szellemileg és politikailag pompázó rész any-
nyira túlnyomó, hogy a történészeknek és az irodalomtör-
ténészeknek vigyázniok kell, nehogy a szavakat tények s a 
tényeket szavak gyanánt vegyék.» 

«Még mielőtt a francia bölcselőknek és encyklopaedis-
táknak szabadító (?) kiáltványukat Oroszországban hivatalosan, 
a trónról hirdették volna, — az orosz szellemek már is ta-
pasztalták annak hatását, azzal érintkezésbe léptek. Egyátalán 
az európai irodalom az orosz értelmiségnek idejekorán segít-
ségére jött, mert az oroszok, akik egy új, Péter által előké-
szített korszak közepén állottak, szellemi és irodalmi érde-
keikben a régi és az új, a fonák hideg klasszikus s a termé-
szetes és egyszerű között még mindig ide-oda ingadoztak . . . 
Pedig ez a formális befolyás még nem a lényeges volt. A 
nyugoti irodalmi formák mögött a szellem, az ész és az 
újabb bölcselet vívmányai állottak, melyek az ember értelmi 
munkájának egészen új látókört nyitottak meg, amelynek 
magukat koronás fok és plebejusok, kényurak és érzékeny 
emberbarátok különbség nclkül alárendelték. Ezekkel a de-
lejes eszmékkel, evvel az erőteljes hajszával, evvel a hagyo-
mányokkal, a dogmával és előítéletekkel való szakítással, 
evvel az elméletben való átalakulással Oroszországban is ta-
lálkozunk. — Az irodalomnak, legalább a szépirodalomnak 
jellege és szelleme már csaknem egészen európai szinezetü 
s a nyugottal való szellemi szövetség hasonlóan szentesítését 
nyeri a császárnönek legbensőbb személyes viszonyai által, 
aki azonnal kezdetben a szellemi mozgalom élére áll, az 
európai fölvilágosodás szóvivői közé.» 

«Katalin a francia irodalommal még mint anhalt-zerbsti 
hercegnő s orosz nagyhercegnő SUVALOV J. gróf, az ency-
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klopaedisták tisztelője által ismerkedett meg, aki öt és ba-
rátnőjét, a később híressé vált Daskow grófnőt francia 
könyvekkel látta el. Katalin trónralépése után azonnal leve-
lezni kezdett Voltairerel és az encyklopaedistákkal. Evangé-
liuma Montesquieunek «Esprit des lois» című müve volt s 
Voltairet tanítójának nevezte.1 Rousseaut demokratikus eszméi, 
(különösen a «Contrat Social»-ban) és Oroszország iránt táp-
lált ellenszenve miatt ki nem állhatta. « Emilé »-jét Oroszor-
szágból kitiltotta. Ellenben d'Alembertet fiának nevelésével 
kínálta meg; de az az állást nem fogadta el. Diderot iránt 
hallatlan nagylelkűséget és bőkezűséget tanúsított. Minthogy 
ez szegény volt, könyvtárát 15,000 livreért megvette, de 
holtáig használatában hagyta, 1000 livrenyi évi fizetéssel 
könyvtárnokává nevezte s fizetését 50 évre előre kiszolgál-
tatá neki! Diderot személyesen ment Pétervárra, hogy jóte-
vőjének köszönetét kifejezze s öt hónapig ott maradt; távo-
zásakor Katalin 200,000 rubelt adott neki az encyklopaedia 
újabb kiadása költségeinek fedezésére. Hasonlóképen Péter-
várra hitta Ü E C C A R i A - t , a «dei delitti e delle pene» humánus 
szerzőjét és BEAUMARCHAis - t is. Az összes orosz tanintéze-
teknek felügyeletével GRIMM FRIGYES MENYHÉRT bárót, a 
francia bölcselök ismeretes csatlósát, a sima tudákost és elő-
szoba diplomatát, akivel a császárnő folytonosan levelezett, 
bízta meg. A császárné még Nagy-lurigyessel, II. Józseffel, 
Geoffrin asszonynyal, Zimmermannal s más nevezetes egyé-
nekkel is levelezett, környezetében állandóan hírneves kül-
földiek voltak.» 

«Nyugot-Európát épen ebben az időben (és még előbb) 
úgy tekinték, mint a felsőbb rangú oroszoknak igéretföldét. 
Ez az egykor annyira megvetett «nyugot felé való tódulás», 
amely már ERZSÉBET alatt elég hatalmas volt, Katalin trónralépte 
óta óriási mérveket öltött. Mint egykor a régi oroszok az 
«Athos» hegyi kolostorhoz, vagy a cárok városába, Konstan-
tinápolyba zarándokoltak, úgy zarándokoltak most az előkelő 
oroszok P'erneybe Voltairehez, a hírneves remetéhez. Orosz-
országban legbuzgóbb tisztelője volt Suvalov I. J., aki csak 
azért utazott Ferneybe, hogy a csoda-embert láthassa és vele 
beszélhessen. Voltaire iratai orosz fordításban már Erzsébet 
uralkodásának vége felé megjelentek. Katalinnak a skepti-
kusok és az encyklopaedistákhoz való viszonyáról már be-

1 Katalin Voltairet Grimmhez intézett egyik levelében tanítójának ne-
vezi ; szellemi kiképeztetését egyedül neki köszönheti. 1747 —1749. években 
Bayle Péternek «Dictionnaire historique et eritique» című művével foglalkozott. 
1758-ban a Diderot és d'Alembert encyklopaediájának első köteteit tanulmá-
nyozta. V. ö. Brückner ; Katharina die Zweite, S. 37. 
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széltünk. Daskov hercegnő «Emlékirataiban» magáról azt 
mondja, hogy HcLVETius-nak «a lélekről» irt könyve képezi 
legkedvencebb olvasmányát. LAPUCHIN szabadkőműves meg-
vallja, hogy az idő szellemének ő is megfizeti a szokásos 
adót, Voltaire-, Rousseau- és Holbachért rajong, sőt MORELLY-
nek «Code de la Nature» című müvét le is fordította. GALIZYN 
D. N. herceg, párisi orosz követ, Helvetius müvét Haagában 
a saját költségén kinyomatta s a müvet Katalinnak aján-
lotta. ORLOV GERGELY és WLADIMIR grófok Rousseauval 
leveleztek s birtokaikon menhelyet ajánltak föl neki. — 
Hasonlóan cselekedett RASUMOVSKY CYRILL gróf is. De a 
francia bölcselöknek nemcsak az aristokratiában, hanem az 
orosz középosztályban is buzgó követőik voltak. RACHMANI-
NOW, tambowi földbirtokos Voltaire müveit oroszra fordította 
és a saját nyomdájában kinyomatta. W E R E W K I N kazani gym-
nasiumi igazgató és ismeretes vígjátékiró, aki idegen nem-
zetek mestermüveinek oroszra való fordítása által magának 
nagy érdemeket szerzett, hajlandó volt DIDEROT-nak egész 
encyklopaediáját oroszra fordítani. POROSIN , Pál nevelője, 
beszéli, hogy az iíjű trónörökös előtt tanulás alkalmával 
Voltairenek «Zadig»-ját és «Henriade»-ját olvasták föl. A 
francia bölcselők müvei vagy a folyóiratokban, vagy külön 
lenyomatokban jelentek meg. Emellett különféle kivonatok, 
vagy úgynevezett «Anthologiák» láttak napvilágot, «Voltaire 
szelleme», «Rousseau szelleme», «Helvetius szelleme» címek 
alatt s nagy elterjedésnek örvendtek. Katalin uralkodásának 
kezdetén a «volténanus» cím megtiszteltetés volt s a vol-
taireianismus a legfőbb társadalmi körök szalonjaikba belépti 
jegyül szolgált. Voltaire (hosszú ó-val) neve minden ajkon 
lebegett s akit annak kiejtésére tiszteletteljes borzalom nem 
futott végig, az barbár, tudatlan, ostoba volt. A Voltaire-
imádás divattá lön s mint minden divat, ez is csakhamar 
visszássá, nevetségessé és veszedelmessé fajult. A Voltaire-
imádás a legtöbb esetben csak külső célok elérésére szolgált 
arra, hogy valaki deista divateszmékkel dicsekedjék; a két-
kedés és babona az ilyen «libres penseurs-ök fejőkben a leg-
szebben megfértek; mert alapjában véve ezeknek a fejőkben 
csak szél fútt. Másokban a francia szabadságirodalomnak 
forradalmi skepticismusa természetesen csak a hitnek és az 
erkölcsiségnek alapjait ásta alá; elvszilárd és orthodox ke-
délyek azonban elleneszegültek ezeknek az anyagelvü és 
istentelen csapásoknak; másokat a hit dolga meglehetősen 
hidegen hagyott, ellenben ez irodalomnak élces, szemtelen 
és buja termékeiben gyönyörködtek. Azzal a gondolattal 
nyugtatták meg magukat, hogy az, amit itt halomra dön-
töttek, őket nem érdekli, előttük idegen volt. Az egyház, az 

45 
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állam és a társadalom intézményeinek kérlelhetetlen bírálata 
előtt a katholicismus, Franciaország és a francia nemzet le-
begett. Arra kezdetben az orosz szabadgondolkodók nem is 
gondoltak, hogy ez jeladás az emberi társadalomnak, az egy-
házi, politikai és társadalmi alapoknak teljes átalakítására. A 
francia propagandának politikai-forradalmi oldala Oroszor-
szágban kevesebb visszhangra és figyelemre talált, mint an-
nak skeptikus, s főkép humánus oldala. Az oroszoknak 
politikai érettségök akkor még nem volt eléggé kifejlődve és 
megérve, a politika, mint tudomány, a francia és angol jogá-
szoknak egyes oroszra fordított müveikben volt képviselve, 
(így Montesquieunek «Esprit delois»-ja, Blackstonenak «Com-
mentaries on the Laws of England»-ja [melyet 1780—1782. 
oroszra fordított Desnicki] és Bielefeldnek «Institutions poli-
tiques»-je). A francia szabadságbölcseletnek és irodalomnak 
humánus oldala a lelkiismeretszabadságnak, a türelemnek, a 
rationalismusnak és az erkölcsi szabadságnak alapelveit hang-
súlyozta s a nevelést, műveltséget, törvényhozást és kor-
mányzást illető elveit fölállította. Az emberiség ez új evan-
géliumának erőszakos, világrendítö volta szükségképen az 
egész komolyan gondolkodó világot fölrázta s a többek közt 
Katalint és más szellemileg számottevő kortársait is meg-
nyerte, bennök lelkes munkatársakra s irataikban visszhangra 
talált. S a szabadságnak, a természetjognak és a humanitás-
nak ez új elméletei tért foglalnak a legelőkelőbb társadalmi 
körökben és irodalmi szalonokban, sőt mi több, ez a majd 
szellemdús, majd ledér és gunyoló szalonfecsegés az orosz 
«bureaux d'esprit»-böl a törvényhozás, a dráma, a szín-
játék, az óda, a beszély és az ékesszólás terére csap át s ott 
többé-kevésbé fényes eredményt ér el. De másrészről azt is 
be kell vallanunk, hogy ez az új eszme-fegyvertár, az új 
vallásnak, az új társadalomnak és erkölcsnek ez a hatalmas 
trombitaharsogása, melyet Oroszországban utánoztak, a tár-
sadalom zömében csak nagyon kevés visszhangra talált, 
annak bensejébe egyátalán be nem hatolt. Távol attól, hogy 
a gyakorlati életnek új alapot adjon, azt szabályozza, vagy 
egyátalán a gyakorlati viszonyoknak rendszerét megalkossa, 
az új észcodex mindent a maga régiségében meghagyott; 
az új istenek a régieket nyugalmukban nem háborgatták s 
a vastag babonának, ostobaságnak és fanatismusnak, a bűn-
nek és a zsarnokságnak szövevénye csak néhány új csokorral 
szaporodott: az üres tagadással, vastag hitetlenséggel és az 
egyház és a kereszténység fölött való gúnyolódással. Mindenütt 
a szabadszellemüsködésnek és kétkedésnek szele érezhető. 
Voltaire és az encyklopaedisták talán sehol sem lettek volna 
képesek — hogy H E T T N E R szavaival éljünk — oly könnyel-
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müen éledve elbánni oly dolgokkal, melyeket nem szép-
tanilag megbeszélni, hanem inkább fáradságosan megfigyelni 
és behatólag átkutatni kellett volna — mint épen Oroszor-
szágban. Ugyanazok az emberek, akik a liberális szalonok-
ban Knásnintöl és Von-Wisintől a szabadságról, testvéri-
ségről és egyenlőségről tüzes költeményeket szavaltak, — 
reggelenkint jobbágyaik körében durván dühöngtek. Minde-
nütt a tett és a szó között való ellentétet találjuk, a korszak 
jelentékenyebb képviselői jellemeiknek kifejlődésében van 
valami ingatag s e kor szellemi mozgalmának erkölcsi ered-
ményei nem épen épületesek.» 

«A francia skepticismus és materialismus lényegileg csak 
vastag sentualismust és a testnek imádását szülte.» 

«A szó és a tett között levő kiáltó ellentét csak akkor 
lesz még igazán szembetűnő, ha a nemzeti hírnevére büszke 
s szellemi és politikai szemfényvesztő müveivel üzérkedő 
udvari légkört elhagyjuk és a tömeg életének, a népnek ér-
verését érezzük. Itt aztán meglátjuk az arany korszaknak 
megfordított, prózai oldalát, itt meglátjuk a maga teljes va-
lóságában a sötétet sötéten festve. S bámulunk, midőn itt 
olyan viszonyokra akadunk, aminők Franciaországban a for-
radalmat létrehozták. Ugyanazok a tényezők: a tömegnek 
vakhite, az alsóbb osztályoknak legnagyobb elnyomása, 
azoknak a birtokos osztály által való kiszipolyozása, mely-
nek kicsapongásaira a nép tartozott a szükséges költséget 
megadni, a jobbágyi kényszeruralom, mely az alattvalókkal 
mint barmokkal kereskedett, és a határtalan kényuralom, a 
korszaknak föladataival való szellemes és élces játék, a vak-
merő hitetlenség és minden vallásnak kigúnyolása. Ha ez a 
mindenféle forradalmi gyúanyaggal telített légkör még sem 
úgy robbant föl, mint Franciaországban,1 ennek a jelenség-
nek okát először is Oroszországnak néprajzi és földrajzi 
viszonyaiban kell keresnünk, amelyek a néptömegnek egye-
sülését kizárják, azután pedig az orosz népnek kevéssé poli-
tikai, természettől fogva passzívabb, szelid és türelemben 
gyakorolt jellemében keresendő.2 

STSERBATOV herceg «Az erkölcsöknek hanyatlásáról 
Oroszországban» című müvében, melyet a mult század nyolc-
vanas éveinek vége felé irt, Katalin uralmát élesen meg-
bírálja.3 BRÜCKNER tanár természetesen azt mondja erre, 

1 Egyes néplázadások támadtak, így 1772—1775-ig Pugatsew lázadása, 
akit Katalin kivégeztetett, habár Paoli Paskal corsikai lázadónak ő maga bá-
torító leveleket irt. 

2 A. v. Reinboldt, Geschichte der russischen Literatur. 1886. S. 3 3 7 . , 

338., 342—344., 429—.433-i 452. 
3 A «Russkaja Starina»-ban III. 680. 

45* 
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hogy a herceg «egyoldalú és Katalin iránt igazságtalan.»1 

De az előkelő, müveit orosz, akit maga BRÜCRNER is «értel-
mes és széptehetségü embernek» nevez,2 mint kortárs és 
szemtanú minden esetre illetékesebb megítélöje az akkori 
viszonyoknak, mint valamely mostani dorpati liberális tanár. 
Briickner, Katalint dicsőítő vaskos történelmében még ezt is 
mondja: «A Péter által megkezdett müvet folytatta.»3 Ez 
szórói-szóra igaz, de nem oly értelemben, amelyben azt 
Brückner értelmezi. 

«Amint az északi Semiramist már Voltaire s sok más 
hízelgők és csodálok a legnagyobb és legtehetségesebb 
fejedelemnek magasztalták,4 akép Brückner is úgy dicsőíti 
ezt a hitetlen, erkölcstelen, hiú és önző asszonyt, mint bölcs, 
szellemes és nagy uralkodónőt; Oroszország Nagy-Péter után 
ennek a ritka nőnek s áldásos kormányának köszönheti élő-
haladását. 5 De mindezek dacára Brückner mégis ily vallo-
mást tesz. 

«Még az utóbbi időben figyelmeztettek arra a követ-
kezetlenségekre, melyeket Katalin kormánya a parasztkér-
désben elkövetett. Egyrészről megtiltotta a földet nem biró 
parasztok eladását, másrészről pedig eltűrte, hogy e tekin-
tetben némely vidéken még nagyobb visszaélés történjék. 
Katalin egyrészről rámutatott a parasztok borzasztó helyze-
tére s a gyökeres átalakulás szükségességét hangsúlyozta, 
másrészt pedig haragra lobbant, midőn R A D I S T S E V hírlapiró 
egy útleirásában a parasztok helyzete fölött panaszkodott, 
midőn Katalin véleménye szerint a parasztok sehol nem 
részesülnek oly jó bánásmódban, mint Oroszországban a te-
hetősebb birtokosoknál. Egyrészt az örökösödési törvényke-
zést korlátozta s másrészt megengedte, hogy a parasztot, ha 
a kormányhoz panaszt emelt s ezáltal súlyos bünt követett 
el, megbüntessék. így történhetett csak, hogy Katalinnak, a 
bölcselő tanítványának, a fölvilágosodottság hívének ideje 
alatt a parasztok helyzete rosszabbult s a jobbágyságot rend-
szeresítették. Humánus alapelveket hirdettek, azoknak alkal-
mazásukat tervezték, de tüzetes rendszabályokat nem alkottak. 

1 Brückner, Katharina die Zweite. BerJin 1883. S. 531. 
2 U. o. 471. 
8 U. o. 635. 
4 Voltaire őt «Nagy-Katalin»-nak nevezi («te» Grand férfias gondolkozás 

módja miatt.) 
5 c . . . In Catherine's reign, whom glory still adores 

As greatest of all sovereigns and whores.» 

Ezzel a verssel ostromolta már Byron is, aki pedig semmi esetre nem 
Volt túlszigorú (Don Jüan VI. 9 7 . ) a «nagy Katalinnak» dicsőítőit és magasztalóit. 
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Fehéroroszországban,1 miután ezt a tartományt Lengyelor-
szágnak első fölosztása után Oroszországhoz csatolták, a 
parasztokat illetőleg oly visszaélések és erőszakoskodások 
történtek, aminők azelőtt nem fordultak elő, mert a kormány-
tanács elhatározá, hogy az új alattvaló^ a régieknek jogaikat, 
szabadságaikat és kiváltságaikat élvezzék. Katalin uralkodása 
alatt a katonaújoncokkal való kereskedést legkiterjedteb-
ben s minden félelem nélkül folytatták.» 

«A kormánynak abban a törekvésében, hogy Kisoroszor-
szág 2 külön jogait korlátozza vagy eltörölje, keresendő a lé-
nyeges oka annak is, hogy a parasztok helyzete ebben a 
tartományban is lényegesen rosszra fordult; Nagyoroszország 
jobbágyainak sorsára helyeztettek, míg előbb a többek között 
legalább a szabadköltözködés jogával bírtak. Az 1783. évi 
május 3-án kelt ukázt, amely ez utóbbit eltörölte, a XVI. 
századnak kilencvenes éveiben kelt ukázzal hasonlították 
össze, mely Nagyoroszországban a tulajdonképen való job-
bágyságnak kiinduló pontja volt. Az 1782. évben egészen 
más célra megejtett népszámlálás arra szolgált, hogy meg-
határoztassék, ki melyik földbirtokosnak a jobbágya. Abban 
az ukázban, mely Kisoroszországban a jobbágyságot elrendeli, 
a jobbágyság szó nem fordul elő. Kisoroszországban a pa-
rasztok a kényelmesebb igazgatás érdekében kibocsátott 
pénzügyi jellegű rendszabályok alapján vesztik el sza-
badságukat. 8 

BUSCÍIEN orosz császári udvari tanácsos így szól: «Az 
orosz birodalomban annak alapításától kezdve egész a XVI. 
század végéig minden orosz szabad volt, akár idegen földön, 
akár tulajdonán élt. . . Sokan még most is azt hiszik, hogy 
a régi Oroszországban jobbágyság volt. Ez tévedés, mely a 
történelmi okmányoknak hamis magyarázatán alapszik. Job-
bágyság ott soha sem volt, mert a pusztai lakóknak és a 
földmüvelöknek nagy részök ott mindig szabad volt, habár 
különböző célokra fizetett is adót és néha az idegen földön 
bért (obrok) fizetett és más szolgálatokat (barstsina) teljesí-
tett. Ehelyett azonban, habár nagyon csekély számban, a szó 
szoros értelmében vett rabszolgák léteztek. Ezek a rabszol-
gák töbnyire hadifoglyok voltak, kiket a törvény a győző 
személyes tulajdonának nyilvánított. — Az állam csak a 
XVI. század vége felé kezdett a parasztok ellen állást fog-
lalni s a birtokosnak pénzügyi érdekében föllépni. A Rurik 

1 Mohilew, Witebsk, Grodno és Minsk kormányzóságok, Vilnának egyik 
része, mely Kownot, Wollhyniát és Podóliát foglalja magában. 

2 Kiew, Tsernigow, Pultava kormányzóságok. 
3 Brückner, Katharina die Zweite. S. 529. 530. 
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család utolsó sarjadékának, a gyönge FEODOR-nak uralkodása 
alatt első tanácsosa; BORIS GODUNOW bojár (később cár), aki 
az állampénztárból fizetett államliivatalnokokból alakult ne-
mességnek képviselője volt — befolyásával olyan rendsza-
bályt alkotott, melyet jogosan lehet a jobbágyság behozata-
lára vezető első lépésnek nevezni. Egy 1597. november 24-én 
kelt császári ukáz a parasztoknak szabadköltözködésöket meg-
szünteti s megparancsolja, hogy azok ezentúl azon a földön 
maradjanak, amelyen őket az ukáz találta. — Ekkor aztán 
elkezdődött a szabadon költözködő parasztok üldözése. Lassan-
lassan behozták a teljes hűbériséget Az új rendszert, mint 
ilyent megtalálhatjuk a második Romanownak, Michailo-
vits Alexeinek törvénykönyvében.1 

1 Haxthausen A. is így ir: «A nemesség I. Péterig a birtokában levő 
földet és talajt nem birta örökösödés joggal, habár azt az utolsó századokban 
rendszerint gyermekeire hagyományozta is, amit a nyugoteurópai műveltség 
és nézetek változásainak, melyek a XVI. század, vagyis a byzanti császárság 
bukása óta Oroszországba behatoltak, köszönhet. Ila valamely nemesnek az 
unokája a cárnak nem szolgált, akkor gyermekei megszűntek nemesek lenni. 
— Az orosz cár még most is a birtokjognak egyedüli kútforrása Oroszor-
szágban. Az orosz nemesség csak kisérő és szolgálatot tevő, nem pedig nép 
és falusi nemesség volt, nem volt földje vagy birtoka, hanem a cárnak keile 
szolgálnia, amiért az őt viszont eltartotta. A császár a nemességnek évekre, 
holtiglan, korlátozott, nem visszavonhatatlanul örökölhető birtokot adományo-
zott, melyeket az házi rabszolgái által, vagy egész falvak által, melyek eddigi 
szolgálmányaikat a császár helyett neki rótták le, műveltetett. Az elajándé-
kozott falvaknak parasztjaik ezáltal épen nem váltak a császári udvari egyén-
nek jobbágyaivá és rabszolgáivá mint addig, hanem azután is a császárnak 
szabad gyermekei maradtak s ha urok velők keményen bánt vagy a föld 
nem adott elegendő élelmet, a falut minden pillanatban s mindenestől el-
hagyhatták és másutt települhettek le. — Oroszország a középkorban a 
Rurikok utódainak öröklésök folytán több apró fejedelemségre oszlott; az ügy-
nevezett részfejedelmek törzsfejüknek, a nagy fejedelemnek tisztelettel és en-
gedelmességgel tartoztak ugyan, de iparkodtak magukat lehetőleg függetle-
níteni; a nagyfejedelmek csak a mongol rabigától való megszabadulás után 
nyertek főhatalmat s a részfejedelmeket igyekeztek korlátozni és mellőzni 
Tudjuk, hogy ez kegyetlen Ivánnak teljesen sikerült. Ettől kezdve a rész-
fejedelemségeknek hatalomkorlátai lehulltak s a bennök lakó parasztok oda 
mehettek, ahová akartak s még a birodalomnak legtávolabbi részeiben is 
letelepedhettek. Ebből számos kellemetlenség származott. A kóborló hajlamü 
oroszok, ha egy vidéken nem tetszett nekik, vagy a talaj nem volt eléggé 
termékeny, termékenyebb vidékre költözködtek s ott telepedtek le. Messze 
terjedő rossz vagy középtermésű tájak pusztákká lettek s a termékeny vidé-
keken majdnem túlnépesedés támadt. A szolgáló nemesség panaszkodott, 
hogy a cár által neki ajándékozott javadalmaknak nagy részök pusztán áll s 
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«Nagy-Péter 1722-ben a nemességnek jogát a zsellérek 
személyére megerősítette. Ezzel a jobbágyságnak alapja le 
volt téve. A paraszt a földbirtokostól, aki a parasztnak min-
den birtoka, élete és halála fölött rendelkezett, teljesen füg-
gővé lett.» 

«A XVIII. század, mely a történelemben Oroszország 
kifelé való hatalmi fejlődésének fénypontját képezi, az orosz 
népnek szabad, benső fejlődésére és nevezetesen a parasztok 
állapotukra nézve a legszomorúbb századok egyike volt. 
Nagy-Péter halála után, aki Oroszországot nagygyá akarván 
tenni s azon akarata ellenére a legmélyebb sebet ejtette, 
egész század következik, melyben a kényuralom folytonosan 
terjed és a parasztok állapota a rabszolgaságba és a közö-

alig ad valami jövedelmet, minthogy a parasztok nagyon csekély bért akarnak 
érette fizetni. Erre Boris Godunow cár a XVI. században, bogy a nemességet 
magához édesgesse, Jurgiew napján (György) azt a híres ukázt adta ki, mely 
által elrendelé, hogy minden paraszt ahhoz a helyhez van kötve, melyen ezen 
a napon lakott s a helység urának engedélye nélkül onnan sem el nem 
távozhatik, sem máshol le nem települhet. Az ukáz olyan ugyan, mint valami 
rendőri rendelet, azonban nagyan mélyre ható s Oroszország földművelés 
viszonyait újonnan megalapító törvény. Az orosz nép a György napot nép-
dalaiban mint olyant siratja, amelyen szabadságát elvesztette és annak sírját 
megásták, ez volt a «glebae adseriptio» napja. A szabad orosz parasztnak 
személyes szabadsága megmaradt ugyan, azonban egészen a helység urának, 
a nemességnek és a cár hivatalnokainak önkényökre volt bizva. Ezek szol-
gálmányait tetszés szerint emelhették s a parasztnak nem maradt egyéb tenni 
valója, mint vagy megadni magát, vagy megszökni, de ez esetben jól el kelle rej-
tőznie, nehogy megtaláltatván, falujába visszavigyék. (Die ländliche Verfassung 
Russlands. 1866. S. 18—23.) — Újabb orosz jogtörténészek minden esetre 
optimistikus Darwin-féle doctrinarismus folytán, amely őket a folytonos 
haladásban való hitre vezeté, tagadták, hogy Boris Godunownak rendelete a 
parasztok helyzetében változást idézett volna elő, s azt rosszabbá tette, sőt 
azt állítják, hogy i:yen rendelet egyáltalán nem is létezett. (Tsitsérin, Artikel 
«Leiheigenschaft in Russland» in Bluntschu-Braters Staatswörterbuch VI. 393.) 
Erre bizonyító erejű tényeket nem biríak fölhozni, sőt a történelmi analó-
giának legfontosabb érvei ellenök szólnak. Nem csupán a parasztok helyzete 
fordult rosszabbra a XVI. század alatt csaknem egész Európában, hanem a 
munkás nép helyzete a tisztán anyagi cultura mellett mindenütt sülyed. Li-
vingstone (Letzte Reisen in Centraiafrika. Mamburg, 1875. I. 24.) ebben a 
tekintetben így ir: «Az arabokról azt mondják, hogy rabszolgáikkal jól bán-
nak s ugyanezt a benszü'ött urrő! is lehet mondani. A rabszolgák sorsa a 
polgárosodás terjedésével nem javul. Ha a társadalom halad, a szükségletek 
szaporodnak, hogy ezeket kielégítsék, a rabszolgák helyzetét rosszabbá teszik. 
Az ür és rabszolga közt levő különbség a növekedő nyereményvágygyal nö-
vekszik.» Waitz Tivadar is állítja, «hogy a rabszolgák a vad népeknél jobb 
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nyösségbe mind mélyebben süly ed, vagy helyesebben mondva: 
a parasztokat erőszakosan elnyomják. Hasztalan törekszenek 
némelyek, leginkább hirlapirók és történészek, bizonyos fény-
oldalakat, egyes rendeleteket és határozmányokat megragadni, 
s azokat úgy előadni, mint annak a jelét, hogy a kormány 
kezébe ragadta a nép jóllétéről való gondoskodást. Fá-
radtságuk minden eredmény nélkül maradt s a kikapott 
egyes események nem mások, mint pillanatnyi s talán végre 
nem hajtott lelkiismeret-furdalások, míg a jobbágyok sza-
porítása s a kormányrendeletek nagyrészének szövege és ér-
telme, mind ennek az ellenkezőjét mutatják. A XVIII. század-
ban uralkodott orosz fejedelmek közül, kik Nagy-Péter után 
nyolcan voltak, az egyik gyermek volt, ki az ország nagyjai-
nak gyámkodása alatt halt meg (II. Péter), a másikat pedig hat 
hó múlva trónjáról letaszították (III. Péter) s csak a harmadik 
(Pál) uralkodott négy évig. A többi öt uralkodó császárnő 

bánásmódban részesülnek, mint a polgárosult nemzetek közt; sőt úgy látszik, 
hogy a polgárosultság növekedésével azoknak sorsuk egyenlő arányban rosz-
szabbodik. (Anthropologie der Nahrrvölker, II. 281.) — A legelőrehaladot-
tabb európai államoknak névleg szabad munkásai ugyanabban a sorsban 
részesülnek. Marx Károly ebben a tőkenyerészkedés törvényét látja; Hartmann 
Ede azt hiszi, hogy az a művelődés fejlésének egyetemes törvénye. Az egyik 
nagyon keveset, a másik pedig nagyon sokat mond. Ez az anyagelvű, istenről 
megfeledkezett művelődés-fejlésnek törvénye. A pogány műveltség úgy az ó, 
mint az új korban a munkást rabszolgasorsra kárhoztatá s mind mélyebbre 
taszította. Ezt mutatja már a teremtés könyvének egyik első fejezete (4, 17): 
Kain várost épített (aedificavit civitatem), a szent atyák ebben a Kain nem-
zetségnek jellemvonását, a földiekhez való ragaszkodást s ennek természetes 
következményét, az Istenről való megfeledkezést látják. Kain utóda, Latnech 
volt az első, ki a többnejűséget életbe léptette; két neje volt, Ada és Sella. 
Ada szülé jfabelt; ez volt a sátorlakőknak és a pásztoroknak vagyis a sátor 
alatt lakó rabszolgáknak ősatyjok. Testvére, Jzibal volt a fuvola és hangszer-
játékosoknak törzsatyjok. Sella szülé Tubalkaint, az érc- és vasneműekkel 
foglalkozó kovácsot. Tubalkainnak nővére volt Noema. Mathusalem, B'ne-ha-
Elohim vagy Sethita, nőül vevé Noemát, a Kainitát, B'ne-ha-Adam, az em-
berek leányát : «Jubal mellett, aki a művészet igézésével a kedvet finomítani 
tanítja; Tubalkain mellett, aki a dacoló városinak a fegyvert kovácsolja, meg-
jelenik Jabel, a jogaitól megfosztott helotanépnek a feje. Természetesen, mert 
az a pénz, melylyel az Istentől elfordult műveltség a neki szolgáló népeket 
fizeti s mely az egyik oldalon Jubalnak citeráját és Tubalkainnak paizsát, 
mint a vígságnak és erőszaknak jelképeit viseli, a fordított oldalán mindig 
Jabelnek nyomorúságos sátorát, mint a szolgaságnak és a szegénységnek jel-
képét hordja.» «így Ví>lt ez hajdan és így van ma is.» (V. ö. P. Tilmann 
Pesch, in «Stimmen aus Maria-Laach.» 1876. 3. Heft, S. 322—325. Augus-
tinus, De civitate Dei XIV. c. 28.) 
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volt, kik fölött kegyencek uralkodtak s az orosz birodalmat 
egyik kegyeltjükről a másikra szálló évi járadékká tették.» 

«II. Katalinnak a jobbágyok jólléte érdekében állítólag 
kifejtett és sokszor magasztalt gondoskodása csak szabadelvű 
szólamokban, és szóvirágokban állott. A paraszt kérdésben 
tanúsított valódi tevékenysége abban állott, hogy a jobbágy 
intézményt betetőzte, s az igazságtalanság és kényuralom épü-
letének, melyet Nagy-Péter halála óta fölépítettek, alapkövét ő 
tette le. Ritka ellenmondás! Bent az orosz népet örökös 
szolgaságra kárhoztatja, míg kifelé a néger és barbár rab-
szolgák érdekében működik. Az 1785-ben kiadott s a ne-
mességnek birtokjogát illető nyílt parancsot, melyet sokan 
a szabadelvüség és a szabadszellem tényének tekintenek, mi 
a legnagyobb igazságtalanságnak tartjuk; mert az a jobbágy 
népet egészen a nemesség kegyére bízta. A parasztot való-
ságos jószággá, a földbirtokosnak örökölhető tulajdonává 
teszi, mely fölött tetszése szerint rendelkezhetik. A paraszt 
egyidejűleg forgalomba hozott váltópénz lett, melylyel az 
állam ellensége fölött nyert győzelemtől kezdve egész az 
udvari kegyencek szolgálatáig mindent fizettek. Száz meg 
ezer szabad állami paraszt magánkezekbe került s néhány 
szó által jobbágygyá lön. Nem számítva az ukrainiai parasz-
tok jobbágygyá változtatását s a Don mellett a jobbágy 
rendszernek életbeléptetését, az orosz császárnők (Anna, Er-
zsébet s különösen II. Katalin) milliókat elajándékoztak. — 
Ezeknek a helyzetök nagyon nyomorult volt s e század 
kezdete óta kevés történt állapotuk javítására, míg végre 
II. Sándor cár 1861-ben a jobbágyságot egészen megT 
szüntette.»1 

BRÜCKNER továbbá így szól: «Katalint kortársai határta-
lanul hiúnak tartották. II. József egy alkalommal így ir 
Kaunitznak: «Nem szabad elfelednünk, hogy oly asszony-
nyal van dolgunk, aki Oroszország javával ép oly keveset 
törődik, mint én; azért csak simán kell vele bánnunk. Hiú-
sága az ő bálványa; rengeteg szerencséje s Európának az 
iránta való hódolatban vetélkedése rontották el.» Külsejére vo-
natkozó hiúságából maga sem csinált titkot s emlékirataiban 
említi, hogy mennyire félt fiatalabb korában, hogy betegség 
után arca foltos marad, s azt is, hogy mily nagy súlyt fek-
tetett ruházkodására stb. Szükségét érezte annak, hogy di-
csérjék. Olyan hiú volt akár egy parvenü. Azt a gondolatot, 
hogy működése eredménytelen marad, nem tudta elviselni. 
Abban a hitben élt, hogy neki magától érthetöleg minden 

1 v. Buschen, in der «Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft.» 
1861. XVII. Bd. 540. 
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sikerülni fog; innen van, hogy Voltairehez és Zimmermann-
hoz intézett leveleiben mindent a legszebb színben fest le 
stb., innen hírvágya, melynek egészen neki adta magát, innen 
az a gyöngesége, hogy a hízelgésre nagyon sokat adott. 
Nemzetiségét és vallását a magas állásnak és a hírvágynak 
áldozta föl. Ebben a tekintetben felületes és lelkiismeretlen. 
Stserbatov herceg abban a nézetben van, hogy látszólag 
nemes és humánus tettei csak arra voltak irányozva, hogy 
dics- és hírvágyának szolgáljanak.1 — A császárnő vallását 
illetőleg Frigyes így nyilatkozott: «Nincs semmi vallása, de 
a jámbort játsza.» A vallás előtte csak külsőség volt. Egy-
szer beszélé, hogy a pap gyónás alkalmával azt kérdezte 
tőle, hisz-e az Istenben, s ö azonnal elmondá az egész hit-
vallást. Katalin minden ízében a világ gyermeke volt. A mély 
vallásos érzelmet nem ismeré. A császárnőnek egyik fő élet-
szabálya bizonyos eudámonismus volt. A szomorú gondola-
tokat akarva kerüli. Nála a jó kedv, vidám hangulat min-
dennél előbbre való. Vidámságát késő vénségére megörizé. 
«Cest moi qui suis le vídámító», mondá még 1794-ben is. 
— A császárnő pazarlása sokszor kínos benyomást gyakorol. 
Az a fényűzés, melyet krimi nevezetes utazása alkalmával 
kifejtett, az őrültséggel határos s a római császárságnak kii-
löncségeire emlékeztet.»2 

«A sors a császárnötöl a boldog házas életet megta-
gadta. Még mint nagyfejedelemnő évekig tartó egyedülléte 
után elhatározta, hogy ezért kárpótlást fog keresni és találni. 
Még férje életében viszonya volt Ssaltykovval, Poniatovszki-
val és Órlov Gergelylyel. Nem- csinált belőle titkot, hogy 
ezt a pontot illetőleg szabadabban (!) gondolkozott, mint 
mások . . . Ezt a viszonyt, melyet Katalin élete végéig foly-
tatott, kortársai és az utókor egyhangúlag elítélték. A fe-
gyelmet és erkölcsöket egyaránt megsértette. A kegyeltek 
uralma miatt való panasz Katalin uralmán mint sötét árny 
húzódik végig s a nagy tömeget annyira megbénítja, hogy 
az nem képes az ö kitűnő tulajdonságai iránt sem igazságos 
lenni. Aki hozzá közelebb lép, az az egyoldalú ítéletet elve-
tendőnek fogja tartani. Az oly nagyszerű természet, mely a 
középszerű emberi tehetségeknél jóval magasztosabb s a 
többieket eröteljességre és ruganyosságra nézve sokban fölül-
múlja, könnyen ráadja magát, hogy a polgári erény útján 
az örökölt szokásoktól eltérjen (! !). Az, hogy a császárnő 
kegyenceit élete végéig megtartá, bizonyos élettani vonásnak 
felelhet meg, melynek erkölcsi értéke vagy értéktelensége 

1 Russkaja Starina, III. 684. 
2 Briickner, Katharina die Zweite. S. 531. 570. 571. 573. 576. 



nem esik bírálat alá. Könnyen fölfoghatjuk, hogy az a 
nyilvánosság, melylyel a császárnő ezt a visszaélést intéz-
ménynyé tette s abból udvari hivatalt alakított, méltó 
fölháborodást idézett elő. Ha azonban valaki azt állítja, 
hogy itt nem a császárnő kedélyi életéről volt szó, ha-
nem hogy valami aljasabb játék forgott szőnyegen, akkor 
az annyit jelent: mint Katalinnak természetét és egész lényét 
félreismerni.» 1 

«xYzonban a legkínosabb benyomást teszi a kegyencek-
nek gyakori változtatása, Orlov Gergely után csakhamar 
Wassiltsikov, Potemkin, Savadovski, Soritsch, Korssakov, 
Lunskoi, Jermolov, Mamonov és Subov következtek. Nem-
csak külföldiek, hanem még oroszok is fölháborodva említék, 
hogy akárhány ember, aki még tegnap a császárnő ke-
gyeit birta, ma már távozni kényszerült . . . Gyakran meg-
történt, hogy az ilyen változásoknak részletei, melyek a 
beszélgetésre kedvező anyagot szolgáltattak, a császárnő 
személyét megvetésnek tették ki. — A kegyenceknek poli-
tikai befolyásukat túlságosan nagyra becsülték. Katalinon 
egyik sem uralkodott. Meg a legelőkelőbbek, mint Orlov 
Gergely, Potemkin és Subov is a császárnőtől bizonyos 
mértékben függtek. Nem szenved kétséget, hogy a kegyen-
cek hatalmi állásukat fölhasználták arra, hogy meggazda-
godjanak, személyes érdeköket előmozdítsák, barátaiknak és 
rokonaiknak magas hivatalokat szerezzenek s azokat nagy 
tekintélyre emeljék. Stserbatov herceg nem hiában hivat-
kozott ama példának erkölcstelenítő befolyására, melyet a 
kegyencek pazarlásaik és civakodásaik, gonoszságaik és ledér-
ségök adott.2 A császárnői!ek bökezösége és elnézése ebben 
a tekintetben az államháztartásnak jelentékeny károkat 
okozott.» 3 

Dr. SCIIERR , Katalinról irt értekezésében nagyon talá-
lóan mondja : «Bizalmasainak környezetében azokat a szép-
irókat, akikkel levelezni szokott, megvetöleg «az én vad 
állataim »-nak szokta nevezni. Ennek a nevezetes asszonynak 
a kéjelgés és uralomvágy mellett különös jellemvonása az 
embermegvetés volt s neki csakugyan elegendő oka is volt 
az embereket megvetni, aki azokat úgy ismerte, mint ő, 
akik oly készek voltak neki .szolgáifii és hódolni, akik oly 

1 Nagyon nehéz megmondani, hogy mi a szemérmetlenebb és mi a 

károsabb: Katalinnak cynikus üzelmei vagy pedig az a mód, melylyel azokat 

Bríickner mentegetni igyekszik. Hogy Katalin fényes tehetségű és védője tu-

dományos történész volt, az a dolgot annál rosszabbá és kiállhatatlanabbá teszi. 
2 «Ueber den Ver fa l der Sitten», a Russkaja Starinában III. 678. 
3 Brückner, Katharina die Zweite, S. 598—600. 
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aljasak voltak minden szeszélyét és óhaját teljesíteni, akik 
oly készséggel hazudtak az ő kívánságára s készek voltak 
még csalni és gyilkolni is. — Természetére nézve kegyetlen 
épen nem volt.1 De ha az államkormányzás úgy követelte, 
képes volt száraz szemekkel és minden megindulás nélkül 
egész népeket hadseregének szuronyai alatt elvéreztetni, s 
midőn uralkodásának első éveiben a börtönben szenvedő tör-
vényes trónörökösnek élete kormányára nézve veszélyesnek 
látszott, pillanatig sem vonakodott Schlüsselburgba gyilko-
sokat küldeni, hogy azok a szegény herceget álmában meg-
támadják és megfojtsák. Katalin egész lényében és működé-
sében van valami nagyszerű, de ha közelebbről vizsgáljuk a 
dolgot, akkor elveszti egész dicszománcát s valódi nagyság 
helyett mindenütt csak annak látszatával találkozunk. Eljá-
rásában teljesen hiányzik az erkölcsi tartalom. Minden tetetés, 
hazugság, erkölcstelen, üres és rothadt. Még nem volt asz-
szony, mióta a világ áll, aki az asszonyi méltóságot és sze-
mérmet annyira lábbal tapodta volna, mint ez a szemérmet-
len, gonosz asszony! Szemérmetlen és gonosz asszony! A 
gyengébb kifejezés bűn volna a történelmi igazság ellen. A 
babyloni Semiramisról szóló regéket, az egyptomi Kleopát-
ráról való mondákat II. Katalin történeti valósággá tette. 
Az történt, ami addig hallatlan volt, hogy a cárnő féktelen 
szenvedélyének kielégítését példátlan kíméletlenséggel az 
államélet fömotivumává tette. A cárnő ágyasának állása a 
legelső és legfőbb államhivatal volt.2 

Katalin emlékirataiban,3 melyeket HERZEN mint köztudo-
másúlag hiteleseket 1859-ben kiadott, a saját tévelyeinek 
magyarázatára és mentségére maga is így ir: «Külsőm meg-
nyerő volt, s a társalgásban előzékeny voltam; ahol csak 
fölléptem, tetszettem; de fájdalom, ezzel a kísértésnek fele 
útja már meg volt téve; ahol a szív beszél, ott a fej elveszti 
a kötelességnek szabályait s mindez óráig nem tudom, hogy 
ezt mikép kell megakadályozni. Mert senki sem tartja a szí-
vét a kezében, hogy azt a maroknak nyomásával megnyissa 
vagy bezárja.» 

Erre vonatkozólag SYBEL HENRIK ezt jegyzi meg: 
«Puszta képzelődés, ha az önuralomnak e mesternője aka-
ratának tehetetlenségéről beszél. Még mindig oly erős, oly 
szilárd, oly gyakorlott volt, mint előbb, azzal a különbséggel, 
hogy egykor a kötelesség és az okosság parancsa szerint 

1 V. ö. Ebben a tekintetben érdekes részleteket közöl Brückner S. 563. 
2 Scherr, Menschliche Tragikomödie, 1864. V. 120., 121., 128. 
3 Memoiren der Kaiserin Katharina Tl. Von ihr selbst geschrieben. 

Nebst einer Vorrede von A. Herzen. Hannover, 1859. 2. Ausg. 1863. 
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élt, most pedig egyedül a szenvedély ingere izgatta. Ha az 
élvezet intett, tehetetlennek mutatkozott; de még most is a 
régi erélyes volt, ha a dicsvágya hívta.» 

«A fénynek és árnynak az a csodálatos keveréke, mely 
addig a császárnő lényét képezte, PoTEMKiN-nek szárnyse-
géddé való kinevezésével sötét éjbe enyészett. Bármily erős 
is volt Katalin szelleme, mindazáltal ez ember föllépésének 
súlya, akaratának fenyegető erélye, indulatainak tomboló 
viharát legyőzték. Más, egyszerűbb, korlátoltabb szellemű, 
de tiszta erkölcsi érzésű nő ellenáll, tőle elfordul vala ; öt 
azonban elérte a nemezis minden előbb elkövetett hibáiért, 
nem volt többé fegyvere a tüzes ingerek ellen, melyekkel 
öt körülvette, szenvedélyeinek zavaros örvénye által mind 
tovább ragadtatott. S Potemkin nem is érzett iránta meleg 
vonzalmat, mint Orlov. O csak magára, nagyságára, hatal-
mára és élvezetére gondolt. Hogy magát a méltóságban és 
befolyásban emelje, mohón beleavatkozott a benső kormány-
zás, a politika és a háború ügyeibe. A legnagyobb pazarlás, 
legtékozlóbb életmód mellett, melynek párjára csak az arab 
ezeregyéjszaka regéiben lehet akadni, 16 év alatt körülbelül 
kilencven millió rubel értékű vagyont szerzett, holott akkor 
az államnak összes évi bevétele 50 millió rubelre ment. Ily 
körülmények között minden előbb megkezdett vállalatnak 
meg kelle akadnia, habár Katalin a végtelen mulatságok köze-
pett is, melyekkel öt környezte, a munkára és alkotó tevé-
kenységre kedvet mutatott. Az államkormányzatnak minden 
ágában romlás, pazarlás, elszegényedés mutatkozott; a biro-
dalom legtöbb tartományában nyomor és teljes elégedetlen-
ség terjedt el. Katalinban a lelkiismeret szava néha fölébredt: 
1778-ban Orlov Alexeit magához hivatá és kérte öt, hogy 
a testvérek béküljenek ki Potemkinnel s birják a hatalmas 
embert tevékenységre és megfontoltságra. Alexei azonnal azt 
válaszolta a császárnönek, ha ő parancsolja, akkor Potemkin 
azonnal kiköltözik az élők sorából, de uralkodónőjének és 
országának ezzel az ördögével sohasem fog kibékülni — s a 
könyező Katalint magára hagyta. — Potemkin erre csak 
nevetett. O ismerte úrnőjének minden rossz hajlamát s ezek-
nek segítségével szilárdan tartotta ót karjaiban. Az érzelem 
első melege az ő viszonyukban már régen elpárolgott; most 
lényének legrégibb és legmélyebb szenvedélyéhez, dicsvágyához 
fordult. Ezt sikerült is neki folytonosan fokozni, kicsapongó 
és ábrándos célokra föltüzelni s így Katalin politikáját oly 
vad rendetlenségre terelni, aminő zabolátlan természetének 
megfelelt. . . Erdekében állott, hogy Katalin soha se nyugod-
hassék és öntudatra ne ébredjen; lelkében azt a gondolatot 
ébreszté tehát föl, hogy a törököt Európából ki kell űzni, 



Konstantinápolyban a Zsófia templomra a keresztet és az 
orosz zászlót föltüzni, ott a régi keleti császárságot megala-
pítani s a Bosporus partjáról a középtengert s azzal együtt 
három világrészt uralni. — Potemkin 1791-ben meghalt, de 
eszméje összes gyászos következményeivel együtt az orosz 
udvarra örökségül maradt, míg végre 1796 november 18-án 
eseményekben dús életét Katalin is befejezte.» 

«Utolsó évei nagyon szomorúak voltak. A nagy keleti 
terv füstbe ment; forradalmi háborúkba való bonyolódása 
következtében a lengyel tartományoknak teljes harmadrészét 
a németeknek volt kénytelen átengedni, míg az egészen ki-
merült Oroszországnak majd a törökökkel, majd pedig a 
franciákkal új háborúkra volt kilátása. Az ország bensejében 
oda volt minden jóllét, minden tevékenység, minden bizalom; 
a hajók a kikötőkben rothadtak; a földmüvelés a folytonos 
újoncozás következtében szünetelt s a hadsereg a rossz és 
nem becsületes kormányzás miatt egészen elzüllött. A csá-
szári család viszonyai sem voltak különbek. Fiával, akit ural-
kodásra szánt, teljesen meghasonlott. —• Midőn szélhüdéstől 
érve, a földön derékaljon feküdve, utolsó lehelötét kilehelte, 
Pál szilárd tekintettel és száraz szemekkel állt mellette, lehet, 
hogy gondolatban már akkor az összes hivatalok átváltozta-
tásával foglalkozott, mialatt tisztjei anyjának kegyenceit a 
császári palotából kiutasíták.» 

«így végezte életét ez az uralkodónő, kit a természet 
a szellem, a szépség, a kellem adományaival pazarabbul 
ajándékozott meg, mint bárki mást; így fejezte be életet, 
mert szíve nem volt oly erős, mint a feje, mert erkölcse 
ingatagabb volt, mint értelme. Nem igaz, hogy a fensőbb 
politika nfás erkölcsi törvények alatt állana, mint az egyéni 
élet; a földi hatalmasoknak sáfárkodásaik is mindenütt ismétlik 
azt az örök tanítást, hogy minden bün önmaga szüli meg a 
bűnhődést.»1 

Tudva van, hogy Sándor uralkodásának első évtizedei-
ben a liberális és nyugoteurópai eszméknek határozott hívők 
volt. A sajtót és irodalmat pártolta, a vallási türelmet hir-
dette s a szabadelvű tanítókat és irókat előszeretettel támo-
gatta. Amint ez már Oroszországban ős időktől fogva szo-
kásban van, a fiatal uralkodónak liberális irányát az egész 
aristokratia és a polgári, valamint a katonai hivatalok fejei 
utánozták. Ami eleinte csak divat volt, az a fiatalabb nem-

1 H. v. Sybel, Kleine historische Schriften. 3. Aufl. Stuttgart, 1880. I. 
163., 174—176., 178—181. 
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zedékben testté és vérré vált, s a polgárok és a katonaság 
között már a német-francia háborút megelőző években voltak 
olyanok, akik komolyan elhatározták, hogy a liberalismust 
követik. Míg az 1813—1817. évek ezt az irányzatot az orosz 
müveit körökben megerősíték és megszilárdíták, addig azok 
a császárnak alkalmul szolgáltak reacttonarius változtatásra. 
METTERNICH befolyása, K R Ü D E N E R bárónőnek titokzatos üzel-
mei s a jakobinusokkal, demagógokkal és a carbonarikkal 
való közelebbi ismeretsége, a humánus orosz császárt féle-
lembe ejtették és bizalmatlanná tevék; addig beszéltek neki 
arról, hogy ő a legtörvényszerübb és conservativ Európának 
védnöke s mint ilyen a forradalmi és liberális eszméknek 
megsemmisítésével isteni küldetést végez, míg Sándor végre 
is azt hitte, hogy első sorban a saját házán kell kezdenie s 
némely törekvéseket, melyek az ő közreműködésével aggasztó 
lendületet nyertek, el kell nyomnia.» 1 

Ez utóbbi 1 8 2 5 - b e n SÁNDOR halála után azonnal mutat-
kozott a «dekabristák» forradalmi kísérletében. 

«Az aristokrata-dekabrista összeesküvés élén 1825-ben 
Pestel német ezredes, egy Szászországból bevándorolt lu-
theránus vallású családnak a fia állott, — a Trubezkóik, 
Tsernitsevek, Muravjevok, Nariskinek stb. mellett a Küchel-
becker, Rosen, von der Brüggen, Steinheil stb. neveket 
látjuk az ifjú rajongók névsorában, akik elsők kísérlették 
meg az abszolút rendszerrel való szakítást s együgyüségökért 
részint börtönnel, részint a távol keletre való száműzetéssel 
bűnhődtek.» 2 

Miután erkölcsi és vallási tekintetben a gyakorlati nihi-
lismus Oroszországban már régen uralkodott, I . M I K L Ó S ural-
kodása alatt kifejlődött és rendszeresen kiképződött az el-
méleti nihilismus, amely a jogot és az államot, a családot 
és a tulajdont elvileg ép úgy minden aggály nélkül tagadta, 

1 Eckhardt, Jungrussisch und Altlivlándisch, 1871. S. 138. — Eckhardt 
más helyen így szól: «A gárdatisztek, akik Austerlitz, Eylau és Tilsit mellett 
harcoltak s az 1812 —1815. hadjáratokban résztvettek és Párist Moszkvában, 
Moszkvát pedig Párishan látták (így mondja Herzen A.), 1817—1819-ben 
mint győztes tábornokok tértek vissza Oroszországba. Az idegen népekkel és 
műveltséggel való érintkezés ezekre az emberekre oly határozott befolyással 
volt, hogy sehogy sem birták magukat a pétervári kényuralom nyugalmába 
beletalálni. Oroszország nemességének összes ifjúsága, különösen a gárda-
ezredekben I. Sándor uralmának vége fe'é meglehetősen szabadelvű eszmék-
nek hódolt.» «A messze elterjedt szabadkőműves páholyok épen a legfelsőbb 
társadalmi osztályból nyerték legszámosabb es legszenvedélyesebb tagjaikat.» 
(Aus der Petersburger Gesellschaft, 5. Aufl. Leipzig, 1880. S. 108.) 

2 Eckhardt, Russische und baltische Charakterbilder. 1876. S. 4. 



mint a vallást és az erkölcsöt s az egyetemes politikai és 
társadalmi pusztulást nyiltan a zászlajára irta. 

Hogy ez mikép történt, azt a következőkből tudjuk meg, 
S C H E R R JÁNOS tanár így szól: «Az első forradalmi kísérlet, 
mely 1825. december havában oly gyászosan végződött s 
melyet Oroszországban egészen a-modern állameszmék ér-
telmében és szellemében intéztek, egészben véve a született 
és szolgáló nemességnek a müve volt. Az akkori katonai 
fölkelők, a szerencsétlen «decemberi férfiak» («dekabristák») 
egytől egyig előkelő urak voltak, valódi aristokraták épúgy, 
mint az 1762. és 1802-ben kitört palotaforradalom részesei. 
Azonban az 1825. évnek eszmény-politikai rajongói mégis 
lényegesen különböznek az 1762-ben reál-politikailag gyilkoló 
ifjaktól. Ezek csak más cárt óhajtottak, amazok azonban a 
cárismusnak alkotmányos jogállam által való helyettesítésé-
ről álmodoztak. Más szavakkal: III. Péternek és I. Pálnak 
gyilkosai személyes forradalmat támasztottak, a dekabristák 
azonban politikai forradalmat terveztek. A Péter és Pál erőd 
sáncán fölállított akasztófa, Szibéria sivatagjai s a nertsin-
ski bányák sötét aknái az 1825. évi szegény idealistákat 
eléggé megtaníták, hogy vállalatuknak balgaságáról gondol-
kodjanak.» 

«Ezt Oroszországban Miklós cár uralkodásának nagy 
erkölcsi jégideje követte, kinek tányérját tudvalevőleg nem 
valami orosz udvaronc vagy «csinovnik», hanem egy német 
komédiás és porosz udvari tanácsos (Schneider Alajos) nyal-
dosta legjobban. Azok a fenyegető események, melyek az új 
császárnak trónraléptét követték, rá nézve a keserűségnek 
és gyűlöletnek kiapadhatatlan forrását képezték. A liberalis-
raus részéről támasztott veszélyt személyes sérelemnek tekinté. 
Azért mindazt, ami az új divatú eszmékkel csak távolról is 
összeköttetésben volt vagy csak lenni látszott, hideg kér-
lelhetetlenséggel üldözte. Oroszországra s amennyire lehet, 
Európára, sőt az egész világra nézve főtörvényül cári aka-
ratát szándékozta föleröszakolni. Fönn nála a csalatkozha-
tatlan parancs, alul a néma engedelmesség. Eszményképe az 
őrmester volt, aminthogy tehetségre, műveltségre és gondol-
kodásra nézve ő maga is alig emelkedett az őrmesteren 
fölül. De azért becsületes jellem volt, az egyedül üdvözítő 
egyeduralomnak kizárólagos kitűnőségéből kiindulva, meg-
győződését híven követte és hízelgésre sohasem aljasodott. 
A liberalismussal sohasem kacérkodott, a fölvilágosodottság-
gal sohasem enyelgett. Azt meg kell vallanunk, hogy töké-
letesen kényúr, de egyúttal tökéletes ember is volt. Köte-
lességérzete is volt és mindazt, amit népe jóllétére hasznosnak 
látott, becsületesen megtevé, amennyire hozzá értett és rá 
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képes volt. A «csín» embereinek, vagyis az összes hivatal-
nokoknak fölülről lefelé — erkölcsi romlottságukat megszün-
tető. De hiában ! Egy rajtacsípett tolvaj helyett százak, 
ezrek tovább loptak. Az orosz hivatalnokkarnak nem cse-
kély része, a kérlelhetetlen cárnak minden ide-oda kapkodása 
és beavatkozása dacára, kölcsönös rabló-egyesületté alakult. 
És ez a kicsiny és legkisebb, nagy és legnagyobb tolvajok-
ból álló banda volt egyúttal a cár mindenhatóságának hor-
dozója s azt kívánta, hogy mint a császári fönségnek vissz-
fényét tiszteljék, féljék, hogy szeressék. Mily gyűlöletet, 
miiy utálatot kelthetett ez az ellenmondás a gondolkodó 
oroszokban! És csod^ílkozhatunk-e azon, hogy ez a gyűlölet 
és útálat a koronának eszközeiről magára a koronára s an-
nak birtokosára háramlott vissza? Az abszolutismus ama 
nagyravágyó képzelödéseért és igényeiért, melyek szerint 
mindent tudni és véghez vihetni akar, mindig és mindenütt 
méltán azzal bűnhődik, hogy a felelősség mindenért öt ter-
heli. Aki oly vakmerő, hogy az Isten szerepét akarja ját-
szani, némely körülmények között annak a veszélynek van 
kitéve, hogy ördögnek tartják.» 

«Valami elsőrangú lángésznek, a gondolat és tett géniu-
szának talán sikerülhetne, Oroszországot a szolgaságból és 
erkölcsi romlottságból szabadságra és erkölcsös életre vezé-
relni. Nem az ábrándok és utópiák szabadságára, aminő a 
nihilistáknak beteges agyában visszatükröződik, hanem a 
törvény és az emberiség szabadságába. Igen, az ilyen lángész 
talán képes volna az orosz népszellemet európai nézetekkel 
megtölteni, azokkal kibékíteni, a nemzet óriási tömege és a 
«csín» világ közt tátongó ürt áthidalni s mint valódi mü-
veltséghös, a nagy Péter által kezdeményezett müvet az 
országban befejezni.» 

«Miklós cárnak erről a hivatásról fogalma sem volt. 
O épen az volt, aki volt, és mint ilyennek sikerült a cári 
intézményt «ódium generis humani», a világ útálatává tenni.» 

«Minden tudományát, akaratát, erejét arra használta, 
hogy cári eszményét megvalósítsa; tehát arra, hogy kifelé 
országok elfoglalása által a muszka terjeszkedés-vágynak 
hízelegjen és benn minden hivatalosan meg nem bélyegzett 
érzelmet, gondolatot és akaratot, minden magasabb ösztönt, 
mozgalmat és törekvést az abszolút gyámoskodás vastag 
jégleplével takarjon be.» 

«Oroszországra éjjeli csend ereszkedett, kínos csend, 
melynek homályából csak néha-néha úgy lopva villant föl 
Puskinnak egy-egy genialis gúnyja, a censura által elnyo-
mott »Eugen Onágin»-ben. Ebből a temetői csendből hang-
zott föl néha Gribojedovnak satirai ostor-csapása, Ler-
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montovnak lyrai kétségbeesés jajja, Gogolnak gúnyos ka-
cagása.» 

«Az oroszok, vagyis azok, kiknek szellemökre nem volt 
a hivatalos cári bélyeg rásütve, Miklós uralma alatt tökéle-
tes képmutatókká nőtték ki magukat, akik a Gladstone-féle 
«szabad britekkel» versenyezhettek volna. Az egész nem 
hivatalos Oroszország, amennyiben többé-kevésbé müveitek-
ből állott, hízelgett, hízelegnie kellett, hacsak nézeteiről, 
meggyőződéséről lemondani, vagy pedig a rendőrségnek 
ezerszemű gyanúját magára vonni nem akarta. Ezt a titkos 
rendőrséget, «őfelsége irodájának harmadik osztálya», a kény-
úri önkénynek olyan eszköze vezette, amely borzasztó-
ságra nézve az egykori velencei állami inquisitiót jóval fölül-
multa. A harmadik osztály főnöke, aki egyedül a cárnak 
volt felelős, az Oroszország, sőt az egész Európa fölött ki-
terjesztett kémkedésből és árulkodásból font óriási hálónak 
közepén ült s küldözgette világos kék egyenruhába öltözött 
csendörtisztjeit, mint rémhírnököket a vidékre. Minden orosz-
nak, aki lelkében a század szabadságeszméit hordozta, folyton 
készen kellett lennie arra, hogy a hálóba kerül. Egy meg-
gondolatlan szó, vigyázatlan mozdulat gyanússá tehette, hogy 
a cárnak nem jó alattvalója. Pedig gyanúsnak lenni annyit 
tett, mint így vagy amúgy elveszni. Börtön, az ország siva-
tag vidékére való száműzetés, vagy Szibériába való küldetés 
voltak amaz eszköz, mely által a «gondviselésszerű harmadik 
osztály a nyugot-európai gonosz forradalmi eszmék által» 
megmételyezett ifjúságot a zsarnok cári intézménynek «hi-
szekegy»-ére akarta megtanítani. 

«De amint a folyton feszült ívnek ereje csökken, ha-
sonlóképen bénultak a kényuralomnak kínosan megfeszített 
izmai is. De nem is lehet a kor szellemének villamos folya-
mát befogni, bebörtönözni, száműzni vagy «elküldeni.» A 
tizenkilencedik század hangulata oly túlnyomóan kétkedő, 
kritikus, ellenzéki, fölforgató, hogy a fönnálló dolgokban 
való hit még ott is, ahol azt becsületesen kezelik, csak ön-
ámításnak tűnik föl. Ez nagyon szomorú ugyan, de igaz. Az 
istenek elmentek és az emberek — a szó szoros értelmé-
ben — még nem jöttek el. De nem is jönnek soha. Az 
arany korszakot még nem éltük át, de a vas, a legvasabb 
korszak előttünk áll. A létért való küzdelem már a legva-
dabb alakot kezdé felölteni s mindig vadabb alakot ölt, 
még pedig annál előbb, mert a fecsegő és gyáva iskolaböl-
cseség arról álmodozik, hogy megdühödt vadakat ember-
baráti citromlével meg lehet szelídíteni. Bár a társadalom 
épületének külső falai, melyeknek helyreállítására és föntar-
tására tizennyolc század minden tudományát és tehetségét 
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ráfordította, állanak, még pedig a hiú «haladástól» ragyogva 
és tündökölve, a tudomány, szédelgés és reclam győzel-
meivel dicsekedve és kérkedve. De benseje szétzüllött, szét-
mállott, kivájt. A benne lakók minden tanács nélkül és 
félelemmel telve nem merik bevallani, hogy ők már semmit 
sem hisznek, s a közelegve fenyegető föld- vagy inkább 
társadalmi rázkódtatástól való félelmekben görcsös ránga-
tódzás közt el akarják magukkal hitetni, hogy ők az oltá-
rokban és a trónokban még hisznek.» 

«A századnak harmincas és negyvenes éveiben még 
nem voltunk ennyire, ámbár a forradalom prófétái: O W E N , 
SAINT-SIMON és FOURIER már jövendöléseiket megtették. M I K -
LÓS Oroszországában ugyanakkor egy másik próféta csaknem 
bálványimádásban részesült. Ez H E G E L volt, akiről azok, 
akik azt hitték, hogy öt megértették, azt állíták, hogy a 
porosz áilambölcseiönek hivatalos köpenye alatt forradalmi 
kabátot viselt. Az iparkodó oroszok azt gondolták, hogy a 
Hegel-féle terminológiának borzasztó badarságaiban azt a 
titkos irást fedezték íoi, melyben a szabadság eszméje, leg-
bensőbb kinyilatkoztatása foglaltatik.» 

«Hegel rendszere lelkesebb tanítványokra sehol sem 
talált, mint Oroszországban, még a tübingai egyetemen sem.1 

S csodálatos, a fanatismusig, sőt egész a bolondulásig űzött 
Hegel-bölcselet tanulmányozásának föszékhelye az ó-muszka-
ságnak fővára, Moszkva, a szent város volt. STANKJEVITS , e 
bölcseletnek úgyszólván pátriárkája, itt gyűjtötte maga köré 
a fiatal embereket, kiket egyenkint és összesen Hegel befo-
lyásolt, jóllehet később útjaik egymástól messze eltértek. 
Mert itt volt A K S A K O W , aki a világpolgári szabadságért való 
rajongásból a legszükkeblübb szlavofillé lett és KATKOW , aki 
a Hegel fegyvertárából szedte a fegyvereket, melyekkel később 
mint publicista fővezér a cárság érdekében sansphrase küzdött. 
Itt volt továbbá GRANOVSKI fiatal történetíró, aki tanári székét 
a liberális-alkotmányos állameszme műhelyévé tette s a fényes 
tehetségű BELINSKI , aki a német kritikát az orosz irodalomba 
átültette s ezáltal magának fényes állást vívott ki. Ebben a 
körben, melyben Hegel kezdetben egyeduralmát, később Saint-
Simonnal, Fourierrel és Proudhonnal volt kénytelen megosz-
tani, megfordultak még HERZEN és BAKUNIN is, az egyik az 

1 Az az iskola, amelyből Württembergnek protestáns theologusai k ike-

rültek, s ahol tudvalevőleg abban az időben, midőn ott Strausz Dávid tanuló 

és magántanító volt, a Ilegel-féje bölcseletet rajongva tisztelték és művelték. 

A protestáns egyháznak leendő pásztorai a vasárnap délelőttöket, templom-

látogatás és istentisztelet helyett, Hegel pantheistikus tévtanainak tanulására 

szentelték. 
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orosz socialismusnak jövendőbeli prófétája s a másik a nihi-
lismusnak és anarchismusnak előhírnöke.1 

GAGARIN IVÁN herceg, aki mint orosz követségi titkár 
1842-ben Párisban a katholikus vallásra tért s nemsokára rá 
a Jézus-társaságába lépett, II. Sándornak trónralépte után 
rövid idő múlva kiadott s híressé vált müvében a protestáns 
eszméknek Oroszországban való terjedésökről és keletkezé-
sökről nevezetes adatokat közöl s ez eszméket az oroszországi 
forradalom utászainak és szövetséges társainak nevezi. Miután 
fölemlíti, hogy a nyugot-európai eszmék és a szabadkőműves 
páholyok terjedésének és befolyásának mennyire kedvezett 
I. Sándor uralkodása, így folytatja : «Miklós cár uralkodása 
alatt a forradalmi szellem ugyan nem oly feltűnően, de azért 
nem kevésbé gyorsan és borzasztó módon terjedt. A nemet 
bölcselet és különösen Hegel eszméi legfölforgatóbb és legra-
dikálisabb irányzatukban az egyetemi oktatás segítségével, 
sőt még Oroszország kormányának védelme alatt terjedtek el.» 

«Az utóbbi császár (Miklós) uralkodásának kezdetén azzal 
a gondolattal foglalkoztak, hogy a tanításból minden külföldi 
elemet kizárjanak s.azokat nemzeti elemmel pótolják. De mint-
hogy tanárokban nagy hiány volt, legelőször is ilyeneknek 
kiképeztetéséről gondoskodtak. Erre nézve pedig csak egy 
eszköz volt, az t. i., hogy több ifjat tanulmányaik foly-
tatása végett külföldre küldjenek. De melyik országot válasz-
szák ? Egyrészről az alkotmányos, másrészről a katholikus 
országok voltak előttük gyanúsak. A tudománynak és az 
erkölcsnek jövendőbeli terjesztőit tehát Berlinbe küldötték, 
ahol csakhamar Hegel eszméinek lettek buzgó követői. Péter-
várra komoly jelentéseket küldöttek ugyan arról az irányról, 
melyre ezek az ifjak léptek, de olyan körülmények miatt, 
melyeknek magyarázata egykor talán meg lesz adva, a 
figyelmeztetést nem is vették tekintetbe. Több egyetem 
tanszékeit nemsokára ezek a veszedelmes rajongók lepték el 
s propagandájuk gyorsan terjedt. A tanítók, a tanárok, a 
hírlapírók, az irók, akik az egyetemeken nyerték kiképezte-
tésöket, a saját részökről szintén azoknak a tanoknak és alap-
elveknek apostolai lőnek, melyeket magukévá tet tek; sem 
a censurának, sem a vámhivatalnak, sem a fiirgeszemü és 
gyanakodó rendörségnek gondos őrködése nem volt képes a 
forradalmi eszmék terjedését föltartóztatni, mert azokat cso-
dálatos s mindazok előtt, akik a felekezet titkába nem voltak 
beavatva, teljesen érthetetlen formákba öltöztették. 2 

1 Scherr, Díe Nihilisten. 1885. S. 12—21. 
2 A tudományosan képzett belföldiek és akadémiai képzettségű oroszok 

aránylag akkor még csekély számban voltak. Már Nagy-Péter óta, de külö-



«Az orosz kormánynak csak 1848-ban kezdtek a sze-
mei fölnyílni, de hatásos gyógyszer nem volt kéznél. Csak 
szaporítá a tudomány és az eszmék terjedése elé állított 
akadályokat, de egyetlen egy egészségtelen tant sem volt 
képes üdvös alapelvekkel helyettesíteni. A nemzeti nevelés-
nek eme rendszerét, mely oly rosszul sikerült, az orthodoxia, 
az autokratia és a nemzetiség alapjára helyezték, s az végre is 
a német bölcseleti eszméknek, FEUERBACII istentelenségének 

nősen I. Miklós alatt nagyon sok német rationalista protestáns jött Oroszor-
szágba, kiket a császár minden hivatalban kedvezményben részesített. «De 
legnevezetesebb volt kormánya alatt a szájnos német tanárnak meghívása, 
miáltal a nihilismust egyenesen előkészít ék. Ezek nagyrészt hegelianusok, mind 
istenítők és anyagelvűek voltak. Miklósnak tetszett az egyetemek pantlieis-
tikus irányuk, minthogy az egyetemi tanszékekről a katholikus egyházat megtá-
madták s történelmét gyalázatosan elferdíték. A pápát úgy festék le, mint a 
polgárosodásnak megtestesült akadályát s a katholikus irodalmat egyedül a 
pápaság védelmének tartották. Az egyetemi ifjúság a katholikus egyház ellen 
intézett kifakadások folytán, minden keresztény eszme iránt fölingerült. Mert 
miféle értéket tulajdoníthattak ezek az ifjak a kereszténységnek, ha annak 
legelterjedtebb képviselőjét, a katholikus egyházat, mint a világtörténelemnek 
sötét foltját, mely telve van butasággal és gőggel, bűnnel és gonoszsággal, 
állították naponta szemeik elé! — De másrészről az orosz tanuiók nagyon jól 
ismerték orthodox papjaikat, kikről Turgenjew Miklós «La Russie et les 
Russes» című művében azt mondja, hogy «azok csak trágyának valók.» A 
tudatlan, egyházi rendőrré alacsonyított, egész a csúszás-mászásig alkalmaz-
kodó, híveinek zsarolásával vádolt, vallási kételyekre és ellenvetésekre vá-
laszolni képtelen orthodox papság a szakadár templomokban az ájtatosságot 
is minden magasztosabb érzelem nélkül tartja. Ilyen papság a tanuló ifjúság 
előtt csak gúny és megvetés tárgya lehetett. így nyilatkozik egy jól értesült 
s az orosz viszonyokat saját tapasztalásából jól ismerő szerző a «Germania» 
című lapnak 1878. évi vasárnapi 1. számú mellékletének 4-ik lapján a «Die 
Genesis des Nihilismus» című cikksorozatnak egyik cikkében. — Eckardt 
Gyula egyik álnév alatt irt müvében ekép nyilatkozik: «A berlini Frigyes 
Vilmos egyetemnek bölcseleti kara a negyedik évtized tudományra törekvő 
ifjainak valóságos Mekkájuk ion, Stankjevits óta a Ilegel-féle bölcselet Moszk-
vában megtelepíttetvén, maga körül ájtatos közönséget csoportosított. Hegel-
nek és tanítványainak lábaiknál a harmincas években számos orosz tanuló 
ült, akik idő folytán hirre vergődtek. Közülök kettőről, mint az Oroszország-
ban dívó két iránynak képviselőiről, nagyon sokat beszéltek; az egyik Kat-
kov Mihály, 1863. óta a «Moskauische Zeitung» szerkesztője s a nemzeti 
pártnak tiz éven át szellemi igazgatója, a másik Bakunin Mihály, egykori 
tűzérhadnagy, azután pedig a «Hafle'sche Jahrbücher» munkatársa, Prágában 
és Drezdában forradalmi vezér, szibériai száműzött, a Ilerzen-féle Kólokol 
társkiadója, végre a legliirhedtebb demagóg és communista egész Furópában.» 
(Aus der Petersburger Gesellschaft, 1880. S. 187.) 
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s a legkicsapongóbb radikalismusnak és communismusnak 
győzelmében végződött.»1 

«A harmincas években», így szól ECKARDT , «a moszkvai 
főiskolán a tudományra törekvő ifjak kört alkottak, melynek 
köz- és egyesítő pontja a Németországból újonnan behozott 
bölcselet, különösen pedig Hegel és Schelling tanai voltak. 
Az ifjak, megútálva az uralkodó társadalomnak s a szigorú ab-
szolút rendszernek egyforma üres fényét és szellemszegény-
ségét, mely minden szabadabb mozgást elfojtani igyekezett, 
a szabad gondolkozás terére menekültek, hogy ott kizárólag 
bölcseleti eszményüknek éljenek. Ez a kör lassankint két 
részre oszlott, melyek közül az egyik (melyhez Herzen Sán-
dor is tartozott), a hegeliánusokat s a francia socialistákat 
választá kedvenc tanulmánya tárgyául, míg a másik Schel-
lingnek eszméibe és természetbölcseletébe mélyedett s ettől 
a német romantismusra ment át. Ebből a társaságból, mely-
hez Aksakov Konstantin és fivére Iván, a két Kirejewski, 
Chomjákov. Sámárin stb. tartoztak, fejlődött ki az orosz 
romantikusok, az úgynevezett szlavofilek iskolája, amely a 
Nagy-Péter által életbe léptetett nyugoteurópai intézmé-
nyekben látta az oroszok összes bajaiknak forrását, az orosz 
középkor alapján való tisztán nemzeti fejlődést hirdette s 
Oroszországra nézve az egészséges állam- és népélet fölté-
teléül az elhagyott hagyományokhoz és a byzanti egyház-
rendszerhez való visszatérést állította. A nemzeti rajongók 
ifjú lelkesedésök teljes buzgalmával adták magukat a Nagy 
Pétert megelőző hazai történelemnek tanulására, amennyiben 
egyúttal a tisztán népieshez való visszatérést hirdették, az 
alsóbb néposztályokkal igyekeztek érintkezésbe lépni, időn-
kint nemzeti ruhába öltöztek s a moszkvai társadalom bá-
mulatára egy ingben és ujjatlan kabátban jelentek meg, aminő 
öltözetet 150 év óta csak parasztok és városi proletárok vi-
seltek. Minthogy a nemesség és a magasabb rendek a né-
piestől eltértek s «a nyugoti bálványoknak» hódoltak, a 
szlavofilek azt hitték, hogy egyedül a nemzeti irányban ma-
radt nép van hivatva, Oroszország történelmének hordozója 
lenni s azért az a politikai életben való részvételre neve-
lendő. Ezzel a tannal, mely a német Jahn és Maszmann né-
metesítö rendszerűkkel nyilvánvaló rokonságban áll, vállvetve 
jártak a mindent szlávosító világuralmat illető vérmes re-
mények, mely világuralomra az atyái szentélyéhez visszatért 
orosz nép van gondviselésszerüleg hivatva, miután a nyugoti 

1 Gagarin, La Russie sera-t-elle catholique? Paris 1856. — Németül: 
«Wird Russland das Papstthum anerkennen ? Mit einem Vorwort von Aueust 
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népek az ős kereszténységnek egyszerűségétől elpártoltak. 
Az ifjú rajongók Hegelnek «Történelem-bölcseletéből» tud-
ták, hogy a világuralomra hivatott új törzsnek egyúttal új 
eszme, új elv hordozójának is kell lennie. Sokáig fáradoztak 
és pedig hiában, ennek az eszmének a föltalálásán, míg végre 
Haxthausen Moszkvában hirtelen föllépett s barátaival (Kire-
jevskit és Chomjäkovot már régebben ismerte) közölte föl-
fedezését, melyre egészen véletlenül akadt, midőn Orosz-
országnak gazdászati szervezetét vizsgálta.»1 

1 Eckardt már régebben megjegyezte: «A községi birtoklásnak fölfe-
dezése egészen az oroszországi utazásairól ismeretes Haxthausen Ágost bá-
rónak az érdeme épúgy, mint az orosz népélet másik ősjelenségének, a «raskol»-
nak (az őshitű felekezetek összesége) fölfedezése. Hogy a conservativ vesztfáli 
báró ezeket a jelenségeket különös figyelemre méltatta, az nézeteinek és 
hajlamainak sajátosságából folyt. A buzgó katholikus mindenütt kedvenc esz-
méje, a keleti egyháznak a katholikussal való egyesítése számára igyekezett 
támpontot keresni s azért Oroszországnak egyházi viszonyait és az orosz 
felekezeti ügyeket jobban ismerte, mint bál-mely más nyugoteurópai egyén ő 
előtte; az a komolyság, melylyel a keleti vallási viszálkodásnak egyes anyagát 
kezelte, alapjában véve ellenkezett a néptömeg babonáskodása iránt tanúsított 
előkelő közönynyeJ, melyet Oroszországban hajdanta még a műveltebbek is 
fitogtattak, csakhogy annak működését azoknál ellensúlyozzák, akik a három 
szakadár csoportnak lényege és tanítása felől valóban fölvilágosítást adhatnak 
vala. Hasonlókép volt Haxthausen az orosz községgel: a nivellirozó új kor-
szaknak liberális oeconomismusa iránt való ellenszenve, ama törekvése, hogy 
az ez által fölállított elveket kikerülje s a társadalmi elvek ama megfejtései-
nek, melyeket a Jiberalismus hirdetett, gyenge oldalait kimutassa, Oroszország 
politikai és társadalmi életének a nyugoteurópai viszonyoktól eltérő formáival 
szemben figyelmesebbé tették. így történt, hogy ő a népszellem sajátos és szervi 
képződményeit, a szláv nemzeti sajátságnak mélyértelmű nyilatkozásait fölfedezni 
s kimutatni képes volt, meiyekben még maguk a benszülöttek is csupán törzsük 
nomád jellemének maradványait s a paraszt gyakorlat visszaéléseinek durva formáit 
látták, mely ellen küzdeni addig a művelteknek és a kormánynak föladata volt. 
Jól tudták ugyan, hogy az orosz községekben rég idő óta az a szokás, hogy a 
község összes lakóinak egész birtokát mint egységes és közös birtokot tekintik 
s időnkint egyenlő részletekben az emberek között elosztják, de az senkinek 
sem jutott eszébe, hogy ezt a népszokást bármi csekély mértékben is figye-
lembe vegye, vagy pedig komolyabb tanulmányozásra méltassa. így volt 
ez mindaddig, míg Haxthausen 1842-ben Oroszországba jött s ennek az or-
szágnak agrárintézményeit alaposan tanulmányozni kezdé. Kevéssel később 
Moszkvában e megfigyeléseit és gondolatait egy fiatal emberekből álló 
körrel, melylyel oda utaztában megismerkedett, közölte.» (Russische und 
baltische Charakterbilder 1876. S. 192.) — Oroszországnak mezőgazdasági 
viszonyairól még most is Haxthausen utazás-naplója a legfőbb munka, mely-
nek címe : Studien über die inneren Zustände, das Volksleben und insbe-
sondere die ländlichen Einrichtungen Russlands. Hannover, 1847—1852. 3. 
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«A jövendő szláv birodalomnak apostolai erre a közlésre 
úgy érezték magukat, mintha hályog esett volna le szemeik-
ről: a régen keresett orosz ősjelenséget, az «eszmét», mely-
nek győzelmes elöharcosául Oroszország volt hivatva, — 
megtalálták és pedig megtalálta azt egy idegen, s a meg-
vetett, megalázott paraszt nép csendesen a keblében hor-
dotta és ezáltal a rabló idegenek kezeitől, akik Péter óta 
minden orosz intézményt üldöztek és elrontottak, megmen-
tette. Azontúl a községi birtoklás intézménye lett a szlavofil 
bölcseségnek eleje és vége s egyúttal az a kapocs, mely ezt 
a kört Herzennek fránciásító socialista iskolájával s a fiatal 
orosz Hegel-követőkkel összekötötte.» 

Bde. — A liberális irók a szerzőt ugyan «russomániáról és mindent szépítő 
lelkesedésről» vádolják, mi azonban úgy hiszsziik, hogy Haxthausen helye-
sebben lát és tárgyilagosabban ítél, mint ellenfelei. Egyik későbbi iratában 
(Die ländliche Verfassung Russlands. 1866. S. 415) így ítél: «Európa számos 
országának mezőgazdasági intézményét nagy részben a saját tapasztalatom és 
vizsgálódásom folytán ismerem; de egyet sem ismerek olyat, mely jól ren-
dezett szervezésre, benső erkölcsi evőre, társadalmi és politikai jelentőségre, 
a kormány iránt való becsértékre nézve, mint az egész államépületnek alapja 
és támasza, az orosz községi rendszerhez hasonló lenne. Az orosz községi 
rendszer mindenkinek a legbiztosabb és legháborítatlanabb birtoklást bizto-
sítja, a családi életet szilárdítja, mert minél nagyobb a család, minél több a 
gyermek, az orosz községben az annál gazdagabb lehet, míg Európának 
minden más államában a sok gyermek szegénységre vezet. Ez a szervezet 
föntartja a társadalmi és a politikai erényeket, föntartja az összetartozás, a 
közösség, a testvériség, az egyenlőség, az igazságosság, a szülőföld és a haza-
szeretet érzelmét s ennek folytán a szegények és a betegek ápolására s az 
éhhalál megakadályozására szol'gáló intézményeket itt könnyen lehet alapítani, 
amint hogy Oroszországban ilyeneket mindenütt találhatni is. Most a jobbágy-
ság eltörlése után a néptörvénykezés és néprendőrség ezen az alapon könnyen 
létesülhet. Ez a szervezet a kormánynak a kormányzást olyan mértékben 
megkönnyíti, aminőről Európa többi népeinek fogalmuk sincs. — A szorosan 
vett Oroszország, az orosz monarkhia magva, kiválóan községi elveken nyug-
szik. Ha Középeurópában a lakosságnak s/4 része falun s része városokban lakik, 
akkor Oroszországban a népnek 15/ie része falun és csak ,/1(í része lakik váro-
sokban; s vájjon ezeknek nagy részét is lehet-e városnak neveznünk? Az orosz 
nép falusi nép, aminő Európában egyetlen egy sincs. A falusi nép a modem 
műveltségnek mindenütt alacsonyabb fokán áll, mint a városi lakosság. Az 
orosz népben ez még sokkal nagyobb mértékben megvan. (Ez ugyan csak 
javára van! Én nem vagyok a modern műveltségnek dicsőítője, csak az er-
kölcsiségben és a vallásosságban való haladást nevezem valódi dicséretreméltó 
haladásnak s az orosz nép ebben a tekintetben a valódi műveltségnek nem 
áll alacsonyabb fokán, mint a többi európai nép!) Az orosz községi rend-
szernek alapja a földnek, a talajnak folytonos fölosztása a községi lakosok-
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«Annak a rendszernek, melyet a moszkvai romantikusok 
a közös birtokra alapítanak, vallás-erkölcsi kiinduló pontja 
van. Nyugot-európa — így hirdetik — az individualismus 
és egoismus elveinek alapján, melyen minden intézménye 
nyugszik, tönkre megy, politikai és társadalmi élete meg-
tagadja a kereszténységnek alaptanait s ezáltal önmagát ítélto 
el. Az orosz állami és társadalmi élet a nyugotival ellentét-
ben nem az individualismus elvén, hanem a község fogalmán 
épült föl. Az egyes ebben a községben elenyészik: érdeke 
a községével azonos, magának semmije sincs, mindent csak 
a község részére igyekszik szerezni, mert létele nem elszi-
getelt, hanem a lakostársakkal való összeköttetéstől van föl-
tételezve. Azért az orosznak nem szükséges a magáét ke-

nak egyenlő használatára. Ne higyje senki, hogy ezt a társadalmi intézményt 
valaki önkényesen rendelte el: sőt ez inkább az orosz népnek természetéből 
kifolyó természetes fejlődés, ős időktől fogva. S ez az orosz népnek oly 
mélyen a kedélyében, lelkében s erkölcseiben gyökerező nézet és eszme, 
amely egyiíttal mély keresztény lelkületre is vall s mely szerint a föld, a 
talaj egészben véve az összes népé s hogy a törzsatyának, a nép atyjának, a 
cárnak és az általa rendelt fensőbbségnek áll egyedül jogában az igazság 
szerint való elosztás, hogy mindenki egyenlő mértékben részesüljön, és most 
ezeknek az elveknek mélyebb megfontolása s a nép társadalmi életviszo-
nyainak tekintetbe vétele nélkül, tehát majdnem önkényűleg csupán ú. n. 
hasznossági okokból akarják mindezt földúlni ? ? Egész Nyugoteurópa gyöke-
resen beteg, az elszegényedés és a proletárság betege. Ezek minden forra-
dalomnak ha nem is okai, de legalább is hordozói, különösen a jövendölések 
szerint ezután bekövetkezendő forradalmakéi. Különben Európát a tulajdonnak 
megtámadása a «summum jus, summa injuria» elv alapján, melyből a föld- és 
talajbirtok egyenlőtlenségének szükségképen kifejlődnie kelle, az összes meg-
levőknek lerombolásával fenyegeti. Oroszország ezt a bajt még eddig nem ismeri. 
Minden orosz bizonyos községhez tartozik s abban a földhöz, talajhoz és 
annak használatához mindenkivel egyenlő joga van. Személyére nézve sze-
rencsétlenség, gonoszság vagy hanyagság stb. folytán elszegényedhetik, de 
gyermekeinek a többi községi tagokkal egyenlő joguk van a földhöz, a talaj-
hoz. Mindaddig, míg ez a szervezet áll, Oroszországban örökösödő proletárság 
nem jöhet létre!» — (U. o. 419. lap.) — Még Thun Alfonz is így ir: «Úgy 
tetszik, mintha a községi birtoklásnak mostani bajai olyan okoktól függenének, 
amelyek annak lényegéhez nem tartoznak s könnyen eltávolíthatók s hogy az 
az előny, amelylyel a magántulajdon ama fölött előnyben van, a községi 
birtoknak helyes fejlődésével szintén tulajdonává lehet.» «A parasztok nagy 
része a községi birtoklást pénzügyi, gazdászati és társadalmi tekintetből na-
gyon előnyösnek tartja.» (Landwirtscliaft und Gewerbe im Mittelrussland seit 
Aufhebimg der Leibeigenschaft. 1880. [Schmoller Staats- und socialwissen-
schaftliche Forschungen. Bd. III Ileft I. S. 137. 139-] Hasonlóképen nyilat-
koznak Wallace és Leroy-Beaulieu is. 



(730 

resnie, az o és felebarátjának érdeke között nincs ellentét, 
o ezzel a községi életnek köteléke által oly elválaszthatat-
lanul össze van kötve, hogy magát gazdászatilag elszigetelt-
nek nem is képzelheti. Míg a nyugoti társadalom-bomlásnak 
természetes következménye, a «bellum omnium contra om-
nes», az annak megállapítására és védelmére kigondolt nemzet-
gazdászati tanoknak alapjukat az egyesnek egoismusa képezi, 
s ezzel oda jutottak, hogy a dolgok olyan rendjét természe-
tesnek találták, mely az emberiséget két halálosan ellenséges 
osztályra különíti, a birtokosra és a birtoktalanra s az egyik-
nek kifosztását a másik javára egykedvűen nézi — addig az 
orosz társadalomnak alaptörvénye a keresztény szeretet. — 
E szeretetnek törvénye szerint senkinek sem szabad a maga 
számára szerezni, valami olyan hasznot keresni, amelyből 
felebarátja ki lenne zárva; azoknak a föltételeknek, melyek 
alatt a társadalom egyes tagjai az életküzdelem terére lép-
nek, mindenki számára egyenlőknek kell lenniök. Mindez a 
községi közös birtoklás, a községi éleiben az individualis-
musnak teljes elenyészése által, nemcsak lehetséges, hanem 
teljesen el is érhető. Egy orosz sem születik teljesen vagyonta-
lannak, egyet sem foszthat meg szüleinek vétke a hazai földet 
illető jogos igényétől. Mihelyt a kellő kort elérte, azoknak a 
sorukba lép, akikre a községi birtoknak legközelebbi sorsolása 
alkalmával gondolni kell; annak az igénye, hogy minden 
arra jogosultról gondoskodni kell, oly örökség, melyet gyerme-
keitől a földön egy hatalom sem vehet el. S ez a jótétemény 
nem egyedül a falusi lakosságra szorítkozik, részesek ebben 
a városi lakosok is, mert hála az orosz társadalom józan 
fejlődésének, nincs különbség a kereskedő, a polgár és a 
paraszt között, mert a hazának mindama fiai, akik a nemes-
ség osztályába nem tartoznak, alapjában véve parasztok. 
Legyenek bár a városokban kereskedők vagy iparosok, s 
bár nemzedékek óta 'akjanak ott, menjenek bár mint háza-
lók vagy napszámosok a nagy világba, azt a falut, amelyből 
származtak, valódi hazájuknak tekintik s föntartják maguk-
nak azt a jogot, hogy oda bármikor visszatérhessenek. Orosz-
országban épen azért proletárságnak, mely Nyugoteu'rópában 
az individualismusra és önzésre alapított gazdasági élet rend-
szeres következményének tekintendő, s évenkint százezreket 
visz éhhalálra, lehetetlen keletkeznie. A gyári munkás épiigy, 
mint az iparos vagy a kereskedő, paraszt, aki időről-időre 
a városba vonul és ha nem kedvez neki a szerencse, fön-
tartja jogát arra, hogy községébe s a reá eső birtokrészbe 
visszatérhessen. Eképen Oroszországban az a keresztény 
eszme, mely a felebaráti szeretetet s a híveknek önkényes 
egyenlőségét akarja alapelvül tenni, már teljesen meg van 
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valósítva. Míg a nyugoti népeket a földi bölcseség és em-
berdicsőítés, melynek hódolnak, a legborzasztóbb forradalom 
mélységébe vezette, addig az eredeti tisztaságában megőrzött 
keleti kereszténység hatalma Oroszországot megóvta ama 
hamis bölcselettől, az alázatos, hivő és sok tekintetben meg-
vetett szláv népnek megac a azt, amire a nyugot hasztalan 
törekszik. Még csak arra van szükség, hogy az orosz társa-
dalomnak ezt az elvét következményeiben is végrehajtsák. 
A nemességnek az orosz földről el kell tűnnie. Ez az I . P É T E R 
korában behurcolt bálványoktól elvakítva, az ősök egyszerű-
ségétől s a régi szent szokástól elpártolt. Nemcsak pogány 
és oroszellenes műveltségnek a kéviselöje, hanem a személyes 
tulajdonjog elvének, tehát az individualismusnak is pártolója. 
Idegenekkel szövetkezve 150 évig uralkodott s minden nem-
zeti tulajdonságot üldözött és károsított. Azért a népet, mely 
ezekhez a szent dolgokhoz hü maradt s anélkül, hogy tudta 
volna, közös birtoklásában a valódi szlávságnak magvát és 
csíráját őrizgeté, megvetette és leigázta. Fölszabadításának 
egyértelműnek kell lenni az oroszok és szlávok keresztény 
jellemével összeférhetetlen elemeknek kiirtásával — a ne-
mességnek, mely a nyugoti Európa oroszellenes műveltségét 
s a földbirtok által az individualismust képviseli, el kell 
tűnnie. Majd ha ez megtörténik és a keresztény szláv életnek 
és létnek eredeti tisztaságát visszaállítják — akkor lesz 
csak képes Oroszország világtörténelmi küldetéséhez hozzá-
fogni, a pogány, birtoknélküli testvéreinek leigázásából élős-
ködő nyugotot széttiporni s a megújult ős kereszténység nevé-
ben «mindent, ami kötözve van», föloldozni.1 

«Ez az új iskola idők folytán annyira belemerült az ős 
szláv életnek s a byzanti patristikának és theologiának a 
tanulmányozásába, hogy az I. Pétert megelőző idő rá nézve 
arany korszak volt; az elfranciásított társadalomnak egyön-
tetű, belül üres lényével szemben, amelyről úgy látszott, 
hogy minden hazai érdektől elfordult, a dicső ókor, melyben 
minden társadalmi osztály boldog egyetértésben élt, — az 
elveszett paradicsom tekintélyére emelkedett. Az ókorban 
uralkodott bojár alattvalóival egy nézeten volt, mint atyjok 

1 Eckardt, Russische Charakterbilder. 1876. S. 193 — 1 9 8 . A szlavofd 
pártnak alapítói és hangadói rí. rn. (Chomjakov Sándor, Kirejeskiv Iván és 
Péter, Sámárin György, Aksákov Konstantin és Iván, Miljutin Miklós és WJadi-
mir, Koschelev Sándor, Tserkaszki herceg s több mások ősnemesi, gazdag 
családból származtak, sokoldalú tudományosságuknál, születésüknél, nevelteté-
süknél, óriás birtokuknál és előkelő hivatalaiknál fogva, a legelőkelőbb társa-
dalomhoz tartoztak. Némelyek közülök a mérsékeltebb, nevezetesen a nemes-
ségnek kedvezőbb elveknek hódolnak, mint az orosz nemzet többsége, 
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közöttök lakott, őket a háborúba és a népgyülésbe vezette, 
a fehér cár «primus inter pares» volt, az orthodox papság 
a valóban népszerű műveltségnek élén állott, melyhez minden 
néposztály könnyen hozzáfért; végre az erkölcsök és a hit 
tisztaságát, valamint az egyháznak az államtól való függet-
lenségét hatalmas pátriárka oltalmazta. Péternek erőszakos 
beavatkozása mellett, aki semmi hagyományt, semmi szentet 
és népszokást nem kímélt, egyes cároknak barbár kény-
uralmuk is, mint pld. kegyetlen Iváné, úgy tűnt föl, mint 
valami szigorú, de jóakaratú atyának kormánya, aki kegyet-
lenségeit népszerű formába öltöztette. A XVII. századnak 
polgárháborúi — így érveltek tovább — következményeik-
ben alig voltak olyan veszélyesek, mint a XVIII-nak hódi-
tásai. «Hasonlítsuk össze történelmünk fejlődését (irja egy 
szlávbarát vezér) a többi népekével és államokéval s átalán 
azt veszsziik észre, hogy az a többi népek történelmével hom-
lokegyenest ellenkezik: míg a nyugoti népek a szolgaságból 
és rabszolgaságból mindenütt fölszabadulnak, a mi fejlődésünk 
épen evvel ellenkezőleg történt. A «Prawda Russkája» (a 
legrégibb, a keresztény időszámításnak egészen az első ezredébe 
visszanyúló orosz jogemlék) rendszerére, mely testi büntetést 
nem ismert, Michailovits Alexei cárnak barbár büntetései, erre 
pedig Péternek véres rendszabályai következtek. A parasz-
toknak előbbi szabadságukat a XVI. században a jobbágyság 
váltotta föl, ama hangos és erélyes hangokat, melyeket hajdan 
az ország- és a népgyűléseken hallani lehetett, a XVIII. század-
ban félelmes hallgatás, néma csend váltotta föl, mely az 
orosz népre ónsúlylyal nehezedett. ?Az elfeledett és kigúnyolt 
ókor iránt való tiszteletből és kegyeletből az új iskola barátai a 
nyugoteurópai műveltségtől, mely a valódi szláv polgárosult-
ságnak fejlődés-menetét megszakítá, elpártoltak. Pétervárt, 
mint a Nagy-Péter reformeszméinek megtestesülését, a 
XVIII. századbeli franciás iránynak bölcsőjét kosmopolitikus 
színtelensége miatt gyűlölték s úgy tekintették, mint minden 
bajnak a forrását. A polgári és katonai hatalmas hivatalse-
reggel szemben, mely a bukott nemességgel szövetkezve, 
Pétervárról az országot elárasztotta s birvágyó idegenek rab-
szolgájává alacsonyította, az új iskola előtt még csak egy 
mentség volt •— a nép. Egyedül a nép maradt hü a nemzet 
hagyományaihoz, egyedül a nép tartotta magát vissza, minden 
kísértések dacára, az új bálványok imádásától, mindazoknak 
durvaságát és megvetését hallgatagon elviselte, akik a vele 
való törzs- és nyelvrokonságot megtagadták s akik zsirját 
Péternek és Annának rabló társaikkal együtt vetélkedve ki-
szítták és eltékozolták — azért orosz fölfogás szerint egyedül 
az orosz néptől lehetett várni Oroszország újjászületését. — 
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Ezzel a demokrata iránynyal, mely a szlavofil pártot jellemzi, 
karöltve jár a görög orthodox egyházhoz és a byzanti theo-
logiához való szoros ragaszkodás: míg a többi liberális 
pártok az uralkodó egyházat mindannyian ostromolják, a 
szlavofilek a papságban az ellenséges elemek ellen való küz-
delmökben támaszt és szövetségeseket nyertek.» 

«Ellenben a socialista iskola hívei, kiknek élükön HERZEN 
SÁNDOR állott, hitetlenek és kosmopoliták voltak. Ezek az 
egész múlttal szakítani akartak. A szláv ösidö előttük ép oly 
keveset ért, mint az orosz jelen, sőt szemeikben a nyugot, 
mint a forradalmi eszmék bölcsője, többet ért, mint a kelet. 
Ezek a fiatal radikálisok a görög egyházzal, melyet mint butító 
intézményt megvetettek, úgy bántak, mint minden más te-
kintélylyel.» 

«A nyugotiak (sapadniki, amint őket előbbi barátaikról 
s mostani elleneikről nevezték) Hegelért s a Hegel-féle el-
vekért rajongtak. Előttük világos volt, hogy Oroszországnak 
Nagy-Péter és utódai által való európaisítása, dacára azok 
kárhozatos barbárságuknak, a nemzetre való rontó befolyásuk-
nak s az idegen romboló elemek pártolásának, mégis csak némi 
haladás volt, a régi orosz rendszernek szellemtelen sötét-
ségéből és merevségéből kifelé, hogy az üdv nyugotról fog 
jönni, hogy Miklósnak Oroszország és történelme ellen elkö-
vetett legnagyobb bűne abban a célzatosságban áll, melylyel 
a haladástól, melynek az előbbi uralkodók hódoltak s amely-
lyel a nemzet ellen követett eljárásuk önkényességét ha nem 
is igazolták, de mégis legalább mentegették, akart elfordulni.» 

«Még csak a katonai és a hivatalnok kényuralom rend-
szere ellen érzett gyűlöletben és a községi birtoklás tiszte-
letében, melyben némelyek a jövő polgárosultságnak for-
máját és a socialis kérdésnek megoldását, mások az életnek 
a Péter elnemzetietlenítö korszakából megmentett szegletkövét 
tekintették — voltak egyek : Azonban a közös «point de de-
parta birtoka többé nem volt elegendő s a vallási téren föl-
merült eltérések határozottan uralkodtak. A szlavofilek mind-
inkább belevesztek a byzanti dogmatika és patristika út-
vesztőjébe s végre is az ó szláv állam- és egyházszervezetnek 
kritika nélkül való bámulatára jutottak, mely a német roman-
tikának és hübérrendszernek bálványozására vezetett.» 1 

1 Eckardt, Jungrussisch. 1871. S. 19—21. 160. 161. — V. össze kü-
lönösen Chomjakovnak iratait. Theologiai iratai francia nyelven jelentek meg: 
«Quelques mots sur les Communions occidentales. Par un chrétien orthodoxe» 
(Leipzig, 1855.) és «Encoré quelques mots etc.» (Leipzig, 1858); ez alatt a 
cím alatt is : «L'église latine et le protestantisme, au point de vue de l'église 
d'Orient. Recueil d'articles sur des questions rcligieuses.» Lausanne 1872. 
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Az orosz nihilismus szellemi atyjának közönségesen Herzen 
Sándort tartják. Ez annyiben igaz, amennyiben Herzen 
egyik legelőkelőbb, ha ugyan nem a legjelentékenyebb volt 
orosz elvtársai között, akik azt a szellemi mozgalmat, melyből 
a nihilismus keletkezett, ápolták. Német lutheránus nőnek 
a fia volt és forradalmi eszméit a német, francia és az angol 
irodalomból merítette. 

«Herzen Sándor», mondja ECKARDT , «született 1811-ik 
évben Moszkvában, mint orosz atyának és német anyának 
törvénytelen fiuk. Atyja az orosz nemességnek azon cím 
nélkül való legmagasabb osztályához tartozott, amely az 
udvarhoz közelálló katonai- és szolgálati aristokratiának örö-
kös paireségét képezi. JAKOVLEV, az Ismailov gyalog testőr-
ezrednek nyugalmazott kapitánya és óriás vagyon birtokosa, 
aki minden ízében az orosz nagy hazafiak közé tartozott, 
akik a XVIII. századnak második felében születvén s a francia 
divatbölcseletnek befolyása alatt neveltetvén, a néppel, melyet 
képviselniük s a viszonyokkal, melyek őket magukkal sodor-
ták, egészen ellentétes álláspontot foglaltak el s azokkal soha 
a legcsekélyebb egyetértésben sem éltek. Herzennek nagy-
atyja korán elhalt és számos tagból álló családot hagyott 
hátra; a leányokat gazdag mágnásokhoz csakhamar nőül 
adták, a fiúkat pedig még úgyszólván gyermekkorukban a 
gárdába, mely Oroszországban minden nagyságnak kezdete 
volt és még ma is az, soroztatták. Herzen atyja első nevel-
tetését a szülői háznál egy jámbor nagynénjétől nyerte, aki 
még abban a minden nyugoteurópai szokástól irtózó ó-orosz 
szokásban leledzett, mely szerint napjait vallásgyakorlatok, dús 
lakmározások, unalmas társalgás és durva fényűzés között 
osztotta meg. A fiúnak oktatását és nevelését egy franciára 
bízták, aki föladatát abban találta, hogy fiatal orosz növen-
dékét franciának és Voltaire követőjének nevelje, s ezt a föl-
adatát oly tökéletesen teljesítette, hogy az ifjú JAKOVLEV 
az orosz nyelvet egész életében csak töredezve beszélte s 
azt csakis a szolgákkal és a kereskedőkkel való érintkezés 
közben használta. Tizenhat éves korában a gárdába lépett, 
hogy II. Katalin uralkodásának utolsó éveiben az államfér-
fiúnak szánt bean-1 játsza s figyelmét a franciásított udvar-
hölgyek és francia táncosnők között oszsza meg.1 Midőn I. 

(cleutsch in 3 Heften, Bautzen 1856—1859). Nevét némelyek «Homjakow» 
vagy «Khomiakoff»-nak is irják; Wiskovatov Pál tanár (Geschichte der 
russischeu Literatur. Dorpat, 1881. S. 33) őt a szlavofilség tulajdonképen 
való atyjának és «lángésznek» nevezi. 

1 «Atyám gondolatait egész haláláig mindig jobban fejezte ki franciául, 
mint oroszul — á la lettre sohasem olvasott orosz könyvet, még a bibliát 



Pál anyjának trónját elfoglalta és az otium cum dignitate, 
melyet addig a kiváltságos ezredek ifjai élveztek, veszélyes 
porosz mintára szabott, de orosz szellemű rabszolgai szolgá-
lattá akarta változtatni, az ifjú voltaireiánus azonnal kilépett 
a szolgálatból s kapitányi ranggal el is bocsájtották. A dics-
vágy, mely társait eltöltötte s őket idővel tábornokokká, 
valóságos és nem valóságos titkos tanácsosokká tette, az ifjú 
Jakovlev szívét, úgy látszik, nem háborgatta. Egyelőre csak 
az az egy kívánsága volt, hogy külföldre menjen s ott a csodás 
világot, melynek műveltsége legkedvesebb birtoka volt, a saját 
szemével tanulja megismerni. Jakovlev kívánsága csakis a 
katonás, franciaellenes császár halála után teljesült, akinek 
összes uralkodói élete a jakobinusok ellen való küzdelemben 
telt el. Tíz év alatt (1801—1811) beutazta Nyugot-Európa 
országait, melyeknek müveltségökkel s nyelvökkel csakhamar 
megismerkedett. Az orosz-francia háború kitörése öt hazaté-
résre kényszen'té s ekkor történt az ifjú utazó életében a 
legfontosabb esemény. Stuttgartban megismerkedett egy fiatal 
polgárleánynyal (Haag Henriette-el), aki szívében komolyabb 
érzelmet ébresztett, mint ama könnyű hódítások, melyek 
addig ót mulattatták. Az előkelő úr, d?cára függetlenségének, 
dacára voltairei eszméinek, nösülésre nem is gondolhatott. 
A liberális kapitány megígérte a leánynak, hogy öt soha el 
nem hagyja s ez az ígéret elég volt annak arra, hogy 
szülőföldjét és szüleit elhagyja s az érdekes idegent a bizony-
talanságba kövesse. Férfi ruhába öltözve, hagyta el szülő-
földjét s egyelőre Casselbe ment, ahol szüleinek kutatásai 
elöl az orosz követségnél elrejtőzött; Jakovlev fivére, aki 
JEROMOS király udvarában mint orosz miniszter volt alkal-
mazva, gondoskodott útlevélről s az ifjú pár szerencsésen 
Moszkvába érkezett, ahol Jakovlev állandóan letelepedett. 
Néhány hónappal előbb, hogy sem a franciák odaérkeztek, 
a viszonynak első gyümölcse, Herzen Sándor megszületett.» 

«A gyermeknek és az ifjúnak egész művelődés-menete 
arra volt irányozva, hogy a benne szunnyadozó forradalmi 
hajlamokat felköltse és fejleszsze. Az első oktatást német 

sem. A bibliát, mint Voltaire tanítványa, más nyelven sem olvasta, csak hal-
lásból és idézetekből tudta, hogy a szentírásban miről van szó. Az orosz irók 
közül csak kettőt tisztelt: Dersavint és Krylovot; az előbbit azért, mert az 
nagybátyjának, Mestserszki hercegnek halálára ódát irt; az utóbbit pedig, 
mivel őt egy páros víváskor mint segédet ismerte meg. Atyámnak egy alka-
lommal esetleg a kezébe akadt Karamsin orosz történelme, — ezt Sándor 
császár is olvasta, de atyám csakhamar félre tette s megjegyzé, hogy ezek 
az örökös Isjásslavok és Jaroslavok egy embert sem érdekelhetnek.» (Herzen, 
Memoiren, Bd. I.) 
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menekültek s francia műkedvelők adták neki, akiket Moszk-
vában még mindig tudósoknak tartottak s akik kötelessé-
geiket lehetőleg könnyen vették.1 A tudományszomjas ifjú 
annál élénkebben érezte a szükségét annak, amit az oktatás 
elmulasztott, s olvasmányok, még pedig olyan olvasmányok 
által akarta azt pótolni, amelyek három nemzet irodalmát 
foglalták magukban s melyeknek terjedelmüket és tartalmukat 
az ifjú olvasónak hajlama határozta meg. Herzen a német 
nyelvet anyjától, a franciát pedig atyjától játszva tanulta 
meg; a családi könyvtár bő alkalmat nyújtott neki ismere-
teinek értékesítésére. Voltaire és az encyklopaedisták ter-
mészetesen a francia műveltségű gárdista fia számára valók 
voltak. Anyjának kedvenc olvasmányát Lafontaine regényei 
és Kotzebue szomorújátékai képezték, «Werther keservei» 
és Beaumarchais «Figaro»-ja már sokat emlegetett címökncl 
fogva vonzották, Schiller költeményei az ifjúság eszményé-
nek feleltek meg s nem szorultak további ajánlatra. Ezek-
nek a mívelődésre való rendetlen törekvéseknek legközve-
tetlenebb köveikezincnyeik károsak voltak; a XVIII. századbeli 
francia klasszikusokkal való megismerkedés a gyermekben a 
társadalmi és állami intézmények iránt való tisztelettel együtt 
elfojtá a vallásos hitnek és érzelemnek a csíráját is, mely 
szívében az atyai ház hideg levegőjében lassankint felnőtt. 
Herzen már 13 éves korában oly kész szabadszellem volt, 
hogy az az egyszerű orosz pap, akinek öt az első urvacso-
rálioz előkészítenie kellett volna, tökéletes hitetlensége fölött 
elrémült.»2 

Herzen szellemi fejlődésének lefolyásáról a többek kö-
zött maga így szól: «Első oktatást a katekizmusban akkor 
nyertem, mikor már Voltairet olvastam.»3 «Eszményem 
először Moor Károly volt, de csakhamar Fosa marquis lön.»4 

Az egye temen HEGEL-ért és SAiNT-SiMQN-ért lelkesült. 
«Saint-Simon rendszerének első megjelenése óta», mondja 
HERZEN, «1830. után a socialismus Moszkvában nagy be-
folyást gyakorolt. Ebben a tanításban rokonabb irányt láttak, 
mint aminőt a politikai eszmék nyújthatnak, mert a községi 
érdekeket, a közös földbirtokot (mir) és a munkásszövetsé-
geket (arteli) már ismerték. A socialismus hozzánk hason-
líthatatlanul közelebb állott, mint Nyugoteurópa polgáraihoz. 

1 Francia tanítója egy vén jakobinus volt, aki fiatal tanítványát az 1793. 
forradalom eszméinek és tetteinek csodálására tanította. 

2 Eckardt, Jungrussiscb. S. 126. 136. 
3 Le Monde Russe et la Révolution. Mémoires de A. Ilerzen. Paris, 

E. Dentu, 1860. p. 78. 
4 Id. ibid. p. 132. 
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Moszkvában a socialismus Hegel bölcseletével karöltve ha-
ladt. Előttünk ez az összeköttetés természetes volt, míg a 
németek messze jártak tőle s előttük a tudomány és a 
forradalom között létező szoros rokonság csak lassan-lassan 
lett világossá. Megismerték ugyan a socialismust, de az őket 
nem érdekelte, minthogy gyakorlati természetű.-A németek 
a tudományban teljesen radikálisok lehettek és cselekede-
teikben conservativek maradhattak. A papiron költök, az 
életben nyárspolgárok voltak. Ellenben közöttünk ez a dua-
lismus ellenszenvvel találkozott. Ránk nézve a socialismus 
a bölcseletnek természetes végkövetkeztetése s a logikának 
az államra való alkalmazása volt.»1 «Hegel bölcselete», 
mondja Herzen emlékirataiban, «a forradalomnak algebrája, 
de ö azt nagyon rosszul formulázta és pedig valószínűleg 
szándékosan.» Az «ifjú Oroszország» azután Hegeltől Feuer-
bachhoz, Vogthoz, Büchnerhez, Bucklehez, Darwinhoz és 
Háckelhez, Saint-Simontól Fourierhez, Proudhonhoz és Owen 
Róberthez ment át. 

így lön H E R Z E N «a fiatal orosz socialismusnak atyja», 
a mhilismusnak úttörője és mint Eckardt megjegyzi, «a leg-
nagyobb modern hirlapiró.» «Londonban 1854-ben megala-
pítá «Szabad orosz sajtóját», egy évvel később «A sarkcsillag» 
című (Poljaernaja svesdá) hírlapot és a «Kólokol»-t (harang). 
Varnhagen von Ense volt, amint körülbelül látjuk, egy a 
kevesek közül, akik a vállalat jelentőségét azonnal méltá-
nyolni tudták. «Herzen Sándor», irja ez messze- és élesen 
látó megfigyelő emlékiratainak tizenegyedik kötetében, «aki 
mint iró Iskander név alatt szerepel, Londonban szabad orosz 
könyvsajtót alapított. A dolog szerfölött nagy fontossággal, 
sőt rendkívüli következményekkel birhat. Az orosz császár 
természetesen mindent el fog követni, hogy e sajtó termékei 
országába ne juthassanak. Ez iratok terjesztői, birtokosai és 
olvasói ellen a legkeményebb büntetéseket szabja ki, de 
egész hatalma nem lesz képes a sajtó hatalmát megsemmi-
síteni. Már magában véve az is nagy nyereség, ha az ily 
könyvek az orosz határig elérnek, ha azokat más szlávok, a 
külföldön élő oroszok olvassák; a külföldi könyvsajtó helyek, 
ú. m. Genf, Haága minő hasznot húznak, ilyen a XVII. és XVIII. 
században a francia irodalomnak nem jutott osztályrészül! 

«Herzen 1856. március 10-én a «Kólokol»-ban közzétett 
egy II. Sándorhoz intézett levelet, mely egész Európában 
föltűnést keltett s Oroszországban elsőrendű eseménynyé 
nőtte ki magát. Ennek a levélnek a kezdete és a vége 

1 Alex. Herten, Du développement des idées révolutionnaires en Russie, 

Londres, 1853. p. 1 3 1 — 1 3 2 . 
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egyaránt figyelemre méltó volt és egyúttal alkalmas arra, 
hogy az ellenzéki társadalom figyelmét lekösse, amelynek 
a szabadság nyelvéről és a függetlenségről fogalma sem volt. 
Tudnunk kell, hogy mily aggodalommal titkoltak el mindent, 
ami az orosz történelemnek palotaforradalmaira és fejedelem-
gyilkosságaira vonatkozik, hogy megértsük ama bátorság-
nak teljes hatását, melyet a császárhoz intézett alább irt 
üdvözlés kifejez: 

«Síre! Az ön uralkodása bámulatra méltó szerencsés 
jelek között kezdődik. Nyomdokai tiszták a vértől, s lelki-
ismerete ártatlan, önnek atyja halálát nem annak gyilkosai 
hozták hiriil s nem volt szüksége arra, hogy az orosz trónt 
orosz vértől áztatott ösvényen foglalja el. önnek nem volt 
szüksége arra, hogy trónra léptét halálos büntetések meg-
erősítésével adja népeinek tudtokra. Az ön családjának év-
könyveiben még ilyen kormányra lépés sohasem fordult elő.» 

«így hangzik a bevezetés, mely után az az elragadó 
melegséggel irott követelés következik, hogy a fiatal ural-
kodó, akit a nép mintegy ösztönszerűleg már mint trónörö-
köst tisztelt és szeretett, erre a bizalomra tegye magát 
érdemessé, a jobbágyságnak eltörlése által. S milyen megkapó 
és nagyhatású a befejezés!» 

«Azon a magaslaton, melyet ön elfoglal, s a tömjénfüst 
felhője közepett, mely önt környezi, az én vakmerőségemen 
talán csodálkozni fog. Talán mosolyogni fog az elveszett 
homokszemen, melyek a 70 millió homokszemtől, mely az 
ön gránit piedesztálját képezi, elvált. De helyesebben cse-
lekszik, ha nem mosolyog. Az én szavaim csak azt mond-
ják el önnek, amit a mi általános hallgatásunk már régen 
elmondott. Épen ennek a hallgatásnak kedvéért építém itt 
a szabad földön az első orosz szószéket, amely a villám-
mérőhöz hasonlóan mutassa a megkötött erőknek munkás-
ságát és feszültségét. — Sire, ha ezek a sorok önhöz el-
jutnak, olvassa azokat boszankodás és tanuk nélkül s azután 
elmélkedjék fölöttük. Ritkán fog történni, hogy egy szabad 
orosznak a szavait hallhassa.» 

«Herzennek addig kevésbé ismert neve, néhány hét alatt 
közszájon forgott, hirlapja minden müveit egyénnek s kevés-
sel később mindazoknak a kezökben megfordult, akik egy-
átalán olvasni tudtak. Ama gondolatok számára, melyek 
ezrek előtt homályosan lebegtek, megtalálta a megváltó szót: 
Miklós fiától kiengesztelést kért azért a bajért, melyet az 
atya a nemzetnek okozott, kérte a szolgaság és a gondolat-
hiány veszélyes rendszerének megszüntetését, a korszak li-
berális eszméivel való kibékülést, mindenekelőtt a jobbágy-
ságnak azonnal való eltörlését, mint a nép és az uralkodó között 
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minden jövendőbeli érintkezésnek első föltételét. Ennek a me-
rész fogásnak hatását leirni lehetetlen; a régi rendőri és katonai 
gazdálkodásnak egész kínját, az összes társadalmi osztályok-
nak a téli palotában lakó magas hideg ember alá való alá-
rendeltségét, az egész Európa fölött átvonuló éltető szellőtől 
való elzárkózást, egy oly rendszernek a leverő hatását, mely 
minden kerület-főnököt, minden ezred-parancsnokot alatt-
valóinak abszolút urává tett, végre a^t a nyomort, mely a 
krimi háború következtében annyi millió emberre szállott s 
a tauri partokon bekövetkezett vereség után való érzéket-
lenségét és elkeseredést — mindezt át kelle élni, ha fogal-
mat akarunk magunknak arról szerezni, hogy mily gyújtólag 
csapott le az a villám, melyet az első független orosz hír-
lapnak kiadója Páter noster-Rownak csendes magányában 
kovácsolt. Az orosz hazafiak azonnal tisztában voltak azzal, 
hogy ez az az ember, ki körül az egész nemzetnek csopor-
tosulnia kell, s azonnal milliók, akik az állami szabadság 
lényegéről még soha semmit sem hallottak, önkénytelenül 
vetették magukat alá egy hirlapiró vezérségének, aki nem-
sokára ép oly korlátlanul uralkodott, mint a boldogult Miklós 
császár.» 

«Iskander (ez volt Herzennek irói neve) az ekép szer-
zett hatalmat oly ügyességgel tudta fölhasználni és érvénye-
síteni, melynek párját a hírlapirodalom történetében hiában 
keressük. Igaz, hogy oly előnyökben részesült, melyeknél 
nagyobbakat alig képzelhetünk: egy vetélytársa sem gon-
dolhatott arra, hogy vele versenyezzen, és — hírlapja szigo-
rúan el volt tiltva, nevét említeni sem volt szabad, sőt a 
kormány tetette, mintha létezéséről tudomással sem birna. 
Ennek a titoknak a varázsa nagyban elömozdítá azt, hogy 
Herzen befolyása páratlan legyen. Még ma is megfejthetet-
len talány, hogy a «Kólokol» minő úton-módon jutott át 
számtalan példányban a határon, mikép jutott mindenkinek 
a kezébe, úgy, hogy azt a császártól kezdve egész a bér-
kocsisig mindenki olvasta. Elég legyen a rendkívül becses 
lap elterjedésének jellemzésére fölemlítenünk, hogy 1859-ben 
egyedül a nisni-novgorodi könyvvásáron százezer példányt 
koboztak el, melyeket állítólag Ázsiából csempésztek be. A 
Kólokolban, a vezércikken kívül, melyet rendszerint maga 
Herzen irt, s amely költői lendületre, világosságra és éles-
ségre nézve minden azelőtt olvasott hírlapi cikket fölülmúlt, 
európai és ázsiai Oroszországnak minden tájékáról irott le-
velek foglaltattak, melyeknek eredetüket áthathatlan sötétség 
takarta. Úgy látszott, hogy Herzen Sándornak ugyanannyi 
munkatársa van, ahány olvasója, mert mindenről tudott föl-
v i lágos í tá s t adni . Á l l a m t i t k o k a t , a m e l y e k e t a b i r o d a l o m b a n 
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tiz ember sem ismert, úgy tárgyalt, mint köztudomású dol-
gokat: tudta a pétervári erődökben s a nertsinski bányák-
ban levő foglyok neveit, kiket őreik csak a számaik szerint 
ismertek; a legjelentéktelenebb rendörhadnagynak megvesz-
tegetéséről és túlkapásairól ép úgy könyvet vezetett, mint 
a senatusnak vagy a birodalmi gyűlésnek tárgyalásairól. A 
császári iroda harmadik osztálya legvakmerőbb és legkemény-
szívübb hivatalnokának is elbénítá a kezét az a félelem, hogy 
a Kólokolban ki lesz pelengérezve; a hatalomnak megőszült 
sáfárjai, akik törvényt és kíméletet nem ismertek, nyugtala-
nok lettek, ha neveiket a félelmetes lapban olvasni lehetett. 
Az elöretörekvö liberálisok előtt — és ugyan ki nem volt 
akkor Oroszországban liberális? •— az volt a legkeményebb 
csapás, mely halandót érhetett, ha a Kólokol valakit reac-
tionáriusnak bélyegzett; Iskandernek megvető vagy kicsinylő 
ítélete a halálos ítéletnek egy neme volt. Minden eszköz, 
melylyel ehhez az ördöghöz közelíteni s öt elnémítani akar-
ták, hiában való volt. A Herzen ellen kiküldött ügynökök 
neveik a Kólokolban hamarább megjelentek, mintsem azok 
rendeltetési helyükre értek s az angol tengerpartra léptek 
volna; a titkos rendőrség egyik hivatalnokának, akinek sike-
rült álnév alatt Herzennek egész a házába bejutni, első talál-
kozásra előmutatá arcképét, miközben gúnyosan fölkérte, 
hogy a haszontalan álarcot tegye le. Minthogy a Kólokol-
nak maga a császár is rendes olvasója volt, környezete arra 
a geniális gondolatra jött, hogy annak egyik számát, mely-
ben egyik föhadsegédnek becsületét érzékenyen megtámad-
ták, titokban újra kinyomassák. Az eredeti számot a csodál-
kozó fejedelemnek néhány hét múlva zárt borítékban s a 
szegélyen különféle fölvilágosító jegyzetekkel ellátva kézbe-
sítették. » 

«Herzennek legközelebbi célját, hogy Oroszországban 
minden fönnálló régi tekintélyt megrázkódtasson, az utolsó 
ötven évnek eseményei oly szerencsésen elökészíték, hogy 
annak teljesedésére nem kellett sokáig várakozni. Mindaz, ami 
Miklós császár idejében szerepet játszott, néhány év alatt annyira 
lejárta magát, hogy az engedelmességnek és a fegyelemnek köte-
lékei a hadseregben és a hivatalokban ép oly gyorsan meg-
lazultak, mint a közönség körében. Herzen a fiatal tisztek, 
hivatalnokok, hadapródok, a papi nevelőintézetek stb. tanít-
ványaiknak kedélyeik fölött korlátlan hatalommal uralkodott; 
az általa hirdetett túlzott tanok bőven termő talajra hullot-
tak, mert azok a műveletlenség tabula rasa-jára. estek, amely 
nekik ellenállni nem tudott. Elég volt, hogy Herzen annak 
az ellenkezőjét akarta, amire addig törekedtek s ezren meg 
ezren tódultak utána. Mert abban a meggyőződésben, hogy 
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a fönnálló rendszernek tönkre kell mennie, mielőtt jobb jö-
vőre lehetne gondolni, az összes törekvő elemek egyesültek. 
«Ha csak ezt a világot romokba döntöd, a másikkal keveset 
törődöm», volt most az általános jelszó.»1 

«Miután Herzen a hallgatás átkát, mely addig az orosz 
társadalmon uralkodott, megtörte, mindaz, aki a korszaknak 
törekvésében részt akart venni, publicista pályára lépett. A 
létező lapokat megnagyobbíták, 1857 óta a lapok kivétel 
nélkül politikai rovatokat vezettek s rövid idő alatt teljesen 
átalakultak; egyetlen év alatt száz meg száz vállalatot léte-
sítettek. öregek és fiatalok, tudósok és tudatlanok, méltó-
ságos aristokraták és a papi nevelőintézeteknek exaltált 
tanulói reformbuzgalmukat mint hírlapirók igyekeztek érvé-
nyesíteni. Az időszaki sajtó csakhamar korlátlanul szabaddá 
lett s a hírlapirók igyekeztek egymást radikális merészség-
ben és polemikus túlzásban fölülmúlni. Herzen jelszavát kö-
vette a hírlapírói vállalat többsége s ez volt az egyedüli, 
amely visszhangra számíthatott; rövid idő alatt az egész 
Oroszországot újságpapírok áraszták el és senki sem mert 
más, hanem csak a liberalismus nyelvén beszélni. A müveit 
köröknek föfoglalatosságukat az újságírás és újságolvasás ké-
pezte. A fiatal sajtónak rendelkezésére végtelen anyag állott. 
Nyugoteurópát Miklós cár halála után úgyszólván újra födöz-
ték föl. A modern természettudomány eredményei, az alkot-
mányos államjog, az orosz történelemnek újabb szakaszai, 
az 1848. és 1849-iki forradalmaknak történelme, a kritikai 
bölcselet és a nemzetgazdászat — az orosz nép előtt mind 
ismeretlen volt. A liberális orosz sajtó föföladatának tartotta 
ezt a mulasztást pótolni; a társadalmi regények fordításain 

1 Úgy Játszhatnék, mintha Eckardt tiPozna : de minden jól értesült szerző 
így irja le Ilerzennek befolyását. Mazade Károly a hatvanas évek elején így 
ir : «Ilerzen hatalma Oroszországban szokatlanul nagy. ő az ifjabb nemzedék-
nek valóságos zsarnoka s épen nem nagyítunk, ha azt állítjuk, hogy az ő 
erkölcsi hatalma a kormánynak anyagi hatalmát fölülmúlja. Dicsekvés nélkül 
elmondhatja magáról, hogy képes II. Sándorral mérkőzni és hogy vele mint 
magához hasonlóval bánhat. . . Mindazt, amit a császárhoz legközelebb álló 
lapoknak nem szabad megirniok, megírja Herzen. Minden orosz, a legkisebb 
úgy, mint a legnagyobb, olvassa a Kólokolt. («La Russie sous l'Empereur 
Alexandre 11.» a Revue des deux mondesban. 1862. január 15. p. 272., 273.) 
Hasonlóképen nyilatkozik az orosz Boboruikin is a hatvanas évek vége felé 
a Fortnightly Rewievben. August 1868. p. 126., 127. Az 1863-iki lengyel 
fölkelés óta Herzen tekintélye és befolyása csökkent; a hazafiaknak már nem 
volt eléggé nemzeties, a nihilistáknak pedig eléggé radikális. A Kőlokol el-
veszté előfizetőinek nagyrészét és 1869-ben megszűnt. Herzen Párisban 1870. 
január 21. napján meghalt. 



kívül, melyek rég idő óta a Moszkvában és Pétervárott meg-
jelenő vaskos szemléknek tartalmukat képezték, ugyanazok 
dolgozatokat és kivonatokat közöltek a Német-, Francia- és 
Angolországban a harmincas, negyvenes és ötvenes években 
megjelent legtöbb tudományos és politikai müvekből, melyek 
a régi kormány alatt tiltva voltak. — Magától értetődik, 
hogy a socialisták és communisták voltak a legkapósabbak; 
másodsorban azokat tekinték, amik a liberalismusra igényt 
tarthattak. Elképzelhetjük azt a hatást, melyet a Vogttal és 
Moleschottal, Buckle Henry Tamással és Darwinnel, Stirner-
rel és Rugevel, Feuerbach Lajossal és Blanc Lajossal való 
gyors megismerkedésnek arra a közönségre kellett gyako-
rolnia, amely ahhoz volt szokva, hogy ne csak tetteit, 
hanem nézeteit és gondolatait is a kormány irja elő s 
melynek alig volt fogalma arról, hogy a határon túl van-
nak országok, melyekben az uralkodónak hatalmát a pol-
gárok jogai korlátozzák s azért mégis a törvény és a rend 
uralkodnak. A «Sovremennik»1-nek ugyanaz a száma, mely-
ből a földbirtokos vagy a hivatalnok, akinek látóköre addig 
gazdálkodására és a saját körére szorítkozott, s ki előtt Pé-
tervár már mythusi ultima Thule volt, a parlamenti alkot-
mány lényegéről első tudósítást nyert, a tulajdonjognak 
alapját leleményesen bírálta meg, az emberiséget a majomtól 
származtatta s a mennyekbe tört, melynek szenteit addig 
buzgó hittel tisztelték! Miután az Oroszországban levő intéz-
ményeket még egyenesen bírálat alá vonni nem lehetett, a 

1 Mindama kiadmányok közül, melyek 1858—1862-ig szerepeltek, egy 
sem volt (a Kólokolon kívül, mely el volt tiltva) annyira elterjedve, mint 
Panajewnek, Herzen ifjúkori barátjának föntemlített műve s a Nekrassov 
erkölcstelen költő által szerkesztett «Sovremennik (a kartárs) című havi fo-
lyóirat, ennek, bár terjedelme nagy és ára fölötte magas volt, mégis 8000 előfize-
tője s talán tízezer olvasója volt, minthogy Pétervárnak, Moszkvának és a 
nagyobb városoknak majdnem minden nyilvános helyiségeiben megvolt s önálló 
művek hiányában a nagy olvasó közönségnek, nevezetesen az egyetemi, a 
papneveidei, gymnasiumi é s hadapród iskolai ifjúságnak majdnem egyedüli 
olvasmányát képezte. A szerkesztők álláspontját alig lehetett a Herzenétől 
megkülönböztetni s a Sovremennik nem volt egyéb, mint a censura követel-
ményeinek megfelelő enyhébb kiadása a Kólokolnak. A lapnak vezére Tser-
nytsevsky, egy hirtelen föltűnt újságíró volt, aki bőséges gúnyja s élesen 
boncoló ítészete által az Oroszországban élő hírlapírók között előkelő helyet 
vívott ki magának s akit számos követői orosz Robespierrenek neveztek ; mun-
katársai voltak Pypin és Dobroljubov Miklós, egyik papnevelő intézetnek egy-
kori tanitványai, akik a szellemtelen byzanti theologia békóiból megszabadulva, 
Vogt anyagelvűségének s a legszélsőbb socialista tanoknak karjaikba dobták 
magukat, továbbá a később Szibériába száműzött Serno-Solovjevits s mások.» 
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liberális hírlapírók véleményüket Anglia, Dánia és Porosz-
ország alkotmányos állapotai kritikai vizsgálásának mezébe 
öltöztették vagy az osztrák birodalomban uralkodott absolu-
tismusnak káros befolyásáról vitatkozván, a cári mindenható-
ság létezése miatt való haragjukat kiöntötték. — Ma a leg-
különfélébb s ellentmondó nézetek és elvek vegyületében 
Oroszországnak pánszláv jövőjét ünnepelték s minden ide-
gennek halált esküdtek s holnap kihirdették, hogy a valódi 
liberális embernek egyedül lehetséges, egyedül észszerű világ-
nézlete a kosmopolitismus.» 

«A nyugoti szabadelvű és forradalmi eszméknek nép-
szerűsítése mellett a hírlapíróknak legszokásosabb teendőjük 
az «ancien régime» alakjainak kigúnyolása volt. A kiszolgált 
tábornokot, a tudatlan magasrangú hivatalnokot, a tolvaj 
rendörhivatalnokot, a kegyetlen s parasztnyúzó földbirtokost 
számtalan tárcacikkben adták át a közmegvetésnek s minden 
tisztességes embert fölszólítottak, hogy ezeknek a vérszopók-
nak, akik a nemes orosz népet kínozzák, igáikat rázza le. 
Az oroszok gazdag gúnyoló tehetségök s ama szokásuk mel-
lett, hogy saját életmódjukat és szokásaikat kigúnyolják, 
nem hiányoztak oly tehetségek sem, amelyek az eddigi 
tekintélyeknek divatossá vált kigúnyolását művésziesen gya-
korolták.» 

«A papságtól nem lehetett várni, hogy az a mozgásnak 
indult romboló elemek ellen tettlegesen föllépjen. A nemes-
ség, a városoknak müveit és félmüveit lakossága, mely a 
szellemi mozgalmaknak intézőjök volt, a papsággal semmi 
összeköttetésben nem állott: a barátokból lett egyházfeje-
delmeket mint a sötétség embereit és a szabadságnak ellen-
ségeit gyűlölték, a pópákat (világi papokat) mint műveletlen 
szegény ördögöket megvetették.»1 

«Nincs Európában állam, ahol az egyház és az egyházi 
élet a társadalomnak müveit része előtt oly alárendelt, sze-
gényes szerepet vinne, mint Oroszországban. Míg a csak 
túrt és sokféle nyomás alatt álló katholikus és protestáns 
hitközségek Oroszországban élő hitsorsosaikra maradandó 
befolyást gyakorolnak s a hollandi, lithvániai és lengyel tarto-
mányokban a közhangulaton uralkodnak, addig az «igazhivő 
egyházat», melyet az orosz államnak minden ténykedése alkal-
mával előtérbe tolnak s amely után a nagy keleti birodalom 
magát «szent Oroszországnak» nevezi, a társadalomnak azok 
az osztályai, melyek az állami és a társadalmi fejlődésre ha-
tározott befolyást gyakorolnak, tekintetbe sem veszik. — 
A nemesség és a hivatalnok-sereg az alsóbb papságot képező 

» Eckardt, Jungrussisch. 1871. S. 32—47. 
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világi papsággal szembén gúnyos álláspontot foglal el, ami 
azonban nem zárja ki, hogy a lenézett pópa iránt alkal-
milag kellő tiszteletet ne mutassanak. A zárdai papság, mely 
roppant vagyonnak birtokában van s az egyházi kormány-
zatot vezeti, magában kis világot alkot, melybe a müveit 
egyén életében kétszer-háromszor betekint, hogy életének 
végéről némileg gondoskodjék. Az udvar és annak környe-
zete az egyházzal nagy ünnepélyek alkalmával futólagos 
érintkezésbe lép, de csupán külsőleg, minden komolyabb kö-
vetkezmények nélkül.» 

«Az alsóbb rendű nép mindenesetre őszintén ragaszkodik 
az orthodox egyházhoz s annak szolgáitól némileg függ'; de 
a népnek nagy része nem tartozik az államegyházhoz, hanem 
valamelyikhez ama számtalan felekezet közül, melyek az 
egész országban el vannak terjedve. A fekete tengertől egész 
a fehér tengerig, Kievtöl Ochockig kisebb-nagyobb csopor-
tokra osztva számos millió nép találkozik, mely Oroszország-
nak nemcsak egyházi, hanem állami viszonyaival is nyíltan 
ellenséges álláspontot foglal el s azt az antikrisztus országá-
nak tekinti. Ezekben az eretnek községekben, melyek az 
őrültséggel határos babonának hódolnak, dacára az egyházi 
és világi tekintélyek részéről tapasztalt rendszeres üldözésnek, 
a vallási élet hasonlíthatlanul élénkebb és változatosabb, mint 
az államegyházban; hiszen köztudomású dolog, hogy a biro-
dalomnak keleti tartományaiban az óhitűek és a mohamedánok 
az «igazhivők» rovására állandó propagandát csinálnak és 
hogy azokat ebben sem a büntetőtörvények, sem a papság 
nem akadályozhatják. Előkelő társaságokban — eltekintve 
bizonyos kivételektől — soha sem lehet görögkeleti papot 
látni; ha az épen látogatást akar tenni, vagy a cselédszobá-
ban, vagy a háziúr irodájában fogadják. Az uralkodó osz-
tályoknak szellemi és erkölcsi életöket, műveltségűket s fejlő-
désmenetüket az orthodoxia (Pravoslavie) rendesen érintetle-
nül hagyja s ennek az alakiságba sülyedt egyháznak élet-
telensége, lelketlensége gondoskodik arról, hogy az egyes a 
vallástól és annak szolgáitól háborítatlanul maradjon. — 
Evenkint kétszer történik, hogy az orthodox hivők papjai-
kat házaiknál szokás szerint fogadják; vizkereszt napján a 
lelkészek, a szerpapok, a sekrestyés- és énekesek által kísérve, 
plébániájuk területén minden családnál megjelennek, hogy 
az egyes családokat megáldják, a házakat megszenteljék s 
ezért pénzajándékot kapjanak, ami emberemlékezet óta dívó 
szokás által van meghatározva. Az idegenre nézve, aki az 
ilyen látogatásnak tanúja (mivel gyakran épen a társal-
gás idejére esik), az rendszerint kínos hatással szokott lenni; 
ha a papok éneköket és áldásadásukat elvégezték, néma 
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csend áll be, ami elég- érthetően tudatja, hogy a háziúr és 
a vendégek egymás előtt idegenek s hogy egymásnak semmi 
mondani valójuk sincs. A családatya pénztárcáját hirtelen 
előveszi, hogy a körmenet vezetőjének egy barna (50), 
szürke (25), vörös (10), kék (5) vagy zöld (3) bankjegyet, 
vagy ha különös szerencséjük van, egy szivárványt (100 rubel 
értékű bankjegyet) a markába nyomjon s a kellemetlen jele-
netnek véget vessen.» 

«A papok, újra áldást adva, távoznak és örülnek, hogy 
ismét kocsijukhoz jutnak, mely őket a másik házhoz szál-
lítja, ahol az előbbi jelenet ismétlődik. Az előhaladottabb 
házaknál az is megtörténik, hogy a papokat már az ajtóban 
kielégítik s értésökre adják, hogy ne alkalmatlankodjanak. 
Másodízben az egyház képviselője a műveltebb osztályok 
házaiban húsvét napján a reggeli idején szokott megjelenni, 
midőn a böjti idényt bezárják, mely alkalommal a jókívána-
tokkal közeledő pópát be szokták bocsájtani.» 

«Az egyházi reformok az utóbbi években ezen a visszás 
állapoton mit sem változtattak. Az olyan szerencsétlen tár-
sadalmi helyzeten, minőt az orthodox egyháznak képviselői 
elfoglalnak, törvényhozás útján nem lehet segíteni — s most 
a forradalom szellemétől aláaknázott Oroszországban ellenkező 
fordulatra még kevésbé lehet gondolni, mint azelőtt bármikor. 
Mint egész Európában, úgy itt is az átalán elterjedt anyag-
elviség és vallási közönyösség folytán a helylyel-közzel foga-
natba vett reformkísérletek az egyházi tekintélynek ártalmára 
és lealacsonyítására vezettek. Az újabb időben arra nézve tett 
kísérletek, hogy a művelt osztályoknak vallási buzgalmukat 
emeljék s a papság befolyását növeljék, csunyául megbuk-
tak. Az orthodox papság tekintélye állandóan sülyed. 
Ennek az osztálynak tanintézetei a nihilismust a legtöbb 
újonccal gazdagíták s a forradalmi szellemtől még jobban 
át vannak hatva, mint az egyetemek.» 

«Az utolsó három kormánynak mindegyike olyan idők-
nek volt a tanuja, melyekben az orthodox egyház divatba 
jött, de csak rövid időre s csak bizonyos politikai okokból. 
Úgy az 1812. évi háború alatt, mint a krimi hadjárat idején 
s úz 1863. évi lengyel fölkelést kővető napokban az elő-
kelő társaságnak gyorsan az eszébe jutott, hogy nemzeti-
orosz és görög-orthodox és hogy kötelessége a keleti igaz-
hivő egyháznak hitvallását nyíltan és erélyesen megvallani. 
1812- és 1854-ben arról volt szó, hogy a Nyugoteurópával 
és annak pogány műveltségével való ellentétet lehető teljes 
fényében mutassák ki, s ezáltal a naivul fanatizált tömeget 
a trón és az oltár támogatására lelkesítsék. A nép szelleme 
a napoleoni megszállás idejében oly hatalmasan ébredt föl, 
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hogy I. Sándor meghitt katonáinak, a hannoveri Ben-
nigsennek és a liviandi Barclay de Tollynak a főhadparancs-
nokságot Kutusovra, a nemzeti és bigott hercegre kelle 
bízniok és a katonák lelkesedését körmenetek és szent 
képek által emelniök. Az oroszoknak ősrégi gyűlöletöket 
a krimi háború alatt a körülmetélt «bussurmanny»-ik (törö-
kök) ellen fölingerelték. — Tíz évvel később, 1863-ban és 
1864-ben Lithvániában, Fehér- és Kisoroszországban az 
orosz parasztoknak és pópáknak önérzetét kellett az e vi-
déken lakó lengyel katholikus nemességnek forradalmi tö-
rekvései ellen fölingerelni s az a hóhérszolgálat, melyet 
Muraviev a katholikus egyház és annak hívei ellen teljesí-
tett, nemzeti és orthodox szent látszattal környezni.» 

«Az utolsó török-orosz háború előidézésében az orosz 
egyháznak és papságnak nagy része volt, — de az igaz-
hitűség ügye iránt való igazi lelkesedésből az 1876—1879. 
évek alatt alig lehetett valamit észrevenni: ami nyíltan szóló 
bizonyíték arra nézve, hogy az utóbbi idő alatt mélyreható 
változás történt és hogy a byzcmti egyházszervezetnek szellem 
nélkül való megcsontosodása a korszellem föloszlató és romboló 
hatásának egyenesen a kezére játszik.» 1 

1 Eckardt, «Aus der Petersburger Gesellschaft» 1880. S. 85. — De Cus-
tine marquis körülbejül 50 év előtt Oroszországról szóló kitűnő művében 
ezeket irja : «A vallásnak csekély befolyása előttem oly titok, melynek saj-
nálom, hogy a mélyére nem hatolhattam. Vájjon a görög-keleti egyház poli-
tikai leigáztatásának dacára is, nem tarthatott volna meg a népek fölött 
legalább némi erkölcsi tekintélyt ? De épen semmi tekintélye nincs. Vájjon 
honnan ered annak az egyháznak a semmisége, midőn úgy látszik, hogy 
működésében mindenfelől kedveznek neki ? Ez a kérdések kérdése. Vagy 
talán a görög egyháznak lényegéhez tartozik az, hogy egy helyben maradjon 
és megelégedjék a tiszteletnek csupán külső jeleivel ? Vájjon ez az eredmény 
mindenütt elkerülhetetlen-e, ahol a szellemi hatalom a világi hatalom iránt 
függő helyzetbe jut ? Úgy hiszem: igen. . . . Oroszországban olyan keresz-
tény egyházat láttam, amelyet senki sem bánt s legalább látszólag mindenki 
tisztel ; olyan egyházat, melynek erkölcsi tekintélye gyakorlásában mindenki 
kedvez; s mégis ennek az egyháznak a szívek fölött semmi hatalma nincs 
s csak képmutatókat vagy babonásokat képes nevelni. Oly államokban, 
melyekben a vallást nem tisztelik, az egyház az ilyesmiért nem felelős ; de 
itt, ahol a papot hivatása betöltésében az egész absolut hatalom támogatja, 
ahol a vallás tanait sem szóval, sem Írásban meg nem támadják ; itt, ahol 
a vallás úgyszólván az államéletbe ment át ; ahol a szokások ép ügy szol-
gálnak a hitnek, mint nálunk vele ellenkeznek : ily államban az egyháznak 
jogosan vetik szemére a meddőséget. Az ilyen egyház holt egyház s ennél-
fogva azok után ítélve, amik Lengyelországban történtek, üldözővé lehet; 
ellenben arra, hogy gondolat által hódítson, sem elég erénye, sem elég te-
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A berlini Germániának Oroszországban lakó egyik le-
velezője 1877-ben igy i r : «Az orosz nihilismus a többi val-
lásfelekezetektől és politikai pártoktól azáltal különbözik, 
hogy az kizárólag mint pusztító és megsemmisíti) erő lép fól. 
A vallási téren mindent meg akar semmisíteni és dogmát 
nem akar ismerni, mert nézete szerint a keresztény vallás 
tanítása egyátalán hazugság. A hitből tehát «semmit» kell 
csinálni. A nihilisták véleménye szerint a politikában is 
minden rossz. Azért e téren is mindent el kell pusztítani 
és megsemmisíteni. De mit kell az egyházi és az állami 
rend helyére tenni, mit kell romjaikra fölépíteni ? Ez a ni-
hilista tan szerint a jövőnek a föladata s a későbbi nemze-
dékek számára van föntartva. Mielőtt az ember építeni kezd, 
rombolnia kell. El kell pusztítani a monarkhikus hatalmat, 
az uralkodó házat utolsó csemetejéig ki keli irtani, minden 
hatóságot, az egész egyházi és politikai hierarkhiát, minden 

hetsége nincs. . . . Elborzad az ember, ha látja, hogy a vallási igazságok 
mire nem használtatnak föl itt a földön ; s térdre esve könyörgünk a min-
denható Istennek azért az egy, egyedül egy kegyelemért, hogy adja meg, 
miszerint az ő végtelen bölcseségének magyarázói mindenkor szabad em-
berek legyenek : a rabszolga-lelkű pap okvetlenül hazug, hitehagyott s hó-
hérrá is lehet. Minden nemzeti egyház legalább is szakadár és annálfogva nem 
független. Az oly hitnek, melyet a forradalmi szellem megszentségtelenített, 
a szentélye oly vegykamrává válik, melyben gyógyszer helyett mérgei párol-
nak le. Minden igazi pap polgára a világnak és zarándoka a mennynek. 
Anélkül, hogy hazája törvényei fölé helyezné magát, mint ember, nem bírája 
hitének, mint apostol, mint püspökök püspöke, mint a földön egyedüli és 
független főpap. Az egyház fejének függetlensége az, ami minden katholikus 
papnak papi méltóságát biztosítja. . . . Az orosz pap szegény, megalázott, 
lealacsonyított, nős, lelki dolgokban legfőbb főnökétől s minden tekintélytől, 
minden természet fölötti hatalomtól megfosztott, vér és hús embere, ellensége 
előtt, akit még mesterének nevez, megalázkodó ; azzá lett, amivé őt ez a 
mestere tenni kívánta, az aristokratia legalázatosabb szolgájává. Ez az a ki-
kerülhetetlen örvény, melybe végre minden nemzeti egyház belemerül j a 
körülmények lehetnek különbözők, de az erkölcsi leigázás mindenütt ugyanaz ; 
mindenütt, ahol a pagság jogairól lemond, azokat az állam bitorolja. Feleke-
zetet alkotni annyi, mint a papságot leigázni. A pap lelkiismerete minden oly 
egyházban, amely a törzstől elszakadt, csak álhatalom ; azontúl a hit tiszta-
sága megváltozott; a szeretet, a mennyei tűz, mely a szentek keblében lángol, 
puszta humanitássá fajul! ! Attól fogva a malaszt helyét az ész foglalja el, mely a 
hit dolgában nem egyéb, mint az anyagi erőnek képmutató segítője. Innen 
van a felekezetek papjainak s hittudósainak mély gyűlöletök a katholikus 
pap iránt. Mindnyájan beismerik, hogy egyedül az az ellenség, egyedül az 
pap, míg ők csak prédikátorok. (Custine, La Russien 1839. Bruxelles. 1843, 
IV. 433., 4 3 4 : i n . 304—306.) 
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rendi különbséget eltörölni, sőt minden családi köteléket 
széttépni, szóval a mostan fönnálló rendet semmivé tenni.» 

«Az orosz nihilismus minden természetfölötti létet egész 
határozottsággal tagad. Előtte minden anyag és természet, 
azért mindennek a természethez, a legegyszerűbb s kötetlen 
alakjához kell visszatérni s mindent el kell pusztítani, ami 
ennek az alaknak ártalmára van. A fönnálló dolgok romjain 
építsen aztán az emberiség azt, ami neki tetszik. A «hogyan» 
most szóba se jön; a legfőbb az, hogy minden lehetőleg ha-
mar szétromboltassék.» 

«Honnan származik ez a borzasztó tan, mely minden 
eddig tapasztalt borzasztóságot fölülmúl ? Hiszen az orosz 
kormány ősidőktől fogva korlátlan, erőteljes s jogaira félté-
keny volt, hiúz szemekkel vigyázott mindenre, ami vele el-
lenkezhetett volna. Nincs a világon nép, amely kormány 
iránt oly engedelmes és rendíthetetlenül ragaszkodó volna, 
mint az orosz nép. Az orosz kormány mindenkor kegyetlen, 
zsarnok és irgalmatlan volt s alattvalói mégis nemcsak hogy 
alkalmazkodtak, de még ragaszkodtak is hozzá. Még ke-
gyetlen IvÁN-nak, aki a cárok között a legvadabb volt s 
kinek zsarnoksága NERÓ-ét is fölülmúlta s aki népének ár-
tatlan vérében gyönyörködött: még ennek a szörnyetegnek 
a halálán is hangosan kesergett az orosz nép.» 

«Az orosz kormány az Isten létéről való dogmát év-
századok óta összeköté a carismus dogmájával. «Isten és 
a cár», ez volt az a két legszentebb név, melyeket az orosz 
nép mindenkor együtt ajkán hordott s melyek testté és vérré 
vált életrendjét képezék. Isten szavában a cár szavát hallotta 
s a cár parancsa annyi volt neki, mint Isten parancsolata. Isten 
imádása a cár tiszteletével szoros összeköttetésben volt. A 
mise alatt a cárnak és családjának neveiket ötször hangosan 
említik, a vecsernye és a reggeli ima alatt pedig négyszer. 
A császári családot, éién a cárral, minden keresztelés, esketés 
és temetés alkalmával s minden egyházi imában elő kell 
sorolni. A cárt minden istentiszteletben hangos énekléssel 
egész Oroszország legkegyesebb, egyedül kormányzó, nagy 
uralkodójának nevezik s ezekre a szavakra az egész nép 
nem csak fejet hajt, hanem valahányszor a császár cimet 
hallja, a főidig borul. Úgy látszik, mintha az orosz papság 
legfőbb föladatát a cár dicsőítésében látná s minden más 
mellékes volna előtte. A kormány eképen akarta a cáreszmét 
az orosz népnek veleszületett eszméjévé tenni s a kormány-
zót és a kormányzottakat oly szorosan összefűzni, hogy azok-
nak elválasztásukról szó se lehessen. De annak, amit akartak, 
épen az ellenkezőjét érték el: a nihilisták Oroszországnak 
számos helységében ma már szilárdan el vannak határozva, 
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hogy a cárt az egész uralkodóházzal és kormányával együtt 
az országból kiűzzék. Az orosz kormány oktalanabbul nem 
cselekedhetett, mint ahogy cselekedett. Elfeledé, hogy min-
den telhetetlenség ártalmas és hogy a végletek találkoznak ; 
hogy a szabadság vágyát sokkal nehezebben lehet egész 
nemzeteknek a szívökből kitépni, mint egyesekéből, hogy 
nincs eszköz, melylyel az igazságnak szavát egy egész nem-
zetben elfojtani lehetne ; elfeledte azt is, hogy egy ember-
nek sem szabad magát isteníttetnie. Az orosz kormány vagy 
inkább a cárság tényleg minden egyházat a cárnak tiszte-
letére rendelt imaházzá alakított s most ugyanazokat a 
gyümölcsöket aratja, melyeket mindama kormányok arat-
tak, amelyek magukat az istenséggel egyenrangba helyezték.» 

«A nihilismusnak egyik főforrása ősidőktől fogva a tudomá-
nyos vallásoktatásnak hiánya. Ennek a hiánynak oka ismét 
abban rejlik, hogy Oroszországban sohasem volt theologiai tudo-
mány. Nem mondjuk, hogy Oroszországban a hitigazságokat, a 
katekizmust sohasem tanították, jóllehet az a tanítás még 
mai napig is nagyon rossz lábon áll. Azelőtt az orosz pa-
pok alig tudtak olvasni. Hajdan a görög püspökök, akik 
gyakran csalók voltak, az országban össze-vissza utaztak s 
minden tudatlan szerpapot és sekrestyést jó pénzért pappá 
szenteltek. Püspökökké nem a legtudósabb, legbuzgóbb és 
legjámborabb papokat szentelték, hanem azokat, akik leg-
többet fizettek. Ez volt a keleti egyház Rómától való el-
szakadásának eredménye. A szakadás következtében a keleti 
püspököknek tekintélyök a byzanti császárokra ment át, akik 
egy személyben a legfőbb egyházi és világi hatalmat egyesí-
ték. A konstantinápolyi pátriárkák Rómától megtagadták 
az engedelmességet s a byzanti császári udvar járma szakadt 
a nyakukba. A görög papság elzüllött. Senki sem őrködött 
fölötte, mert püspökké csak udvari embereket és hízelgő-
ket neveztek ki, akik csakis a kényelmes életre gondoltak. 
Az alsóbbrendő világi és a szerzetes papság az ő példájukat 
követte. A világi papság családi kötelékekkel volt kö-
rülvéve, melyeknek első sorban szolgált; a papi hivatalt csak 
fejős tehénnek tekintette. A theologiai tudomány parlagon 
hevert s az elmúlt századoknak theologiai műveiket a könyv-
tárakban újjnyi vastag por lepte. Ugyanabban a szomorú 
helyzetben és tudatlanságban volt az orosz papság is és 
pedig annál inkább, minthogy a görög műveket a nyelv 
ismeretének hiányában nem tudták oroszra forditani.» 

«A theologiai tudományoknak hanyatlásukkal Európa 
egész keletén maga a hit is csökkenni kezdett. Csak a 
szertartások maradtak meg s mellettök némi ingatag meg-
győződés, melyet végre ama kényelmes élet, melynek a tett 
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annál előbb hódol, ha a léleknek hiányzik a szellemi táp-
láléka, elfojtott. Ha a szív állandóan a földhöz ragaszkodik, 
akkor azt az értelem is követi. A hitnek titkai az emberi 
értelmet fölülhaladják, de azért azzal nincsenek ellentétben. 
A theologiában járatlan fő a hittitkokban csakhamar ellen-
mondásra talál s azokat inkább nem hiszi, különösen ha 
gonosz hajlamai, vagy az, hogy lelkiismeretfurdalását elfojtsa, 
kényszerítik.» 

«Eto vsio vzdar», «mindez ostobaság» — ez a rövid 
válasz, ha a kereszténységről van szó. Az egész orosz ér-
telmiség abban a naiv meggyőződésben él, hogy a termé-
szettudományok és az olyan irók, mint Büchner, Moleschott, 
Darwin, Huxley, Lyell, Háckel s valamennyien Strauszszal, 
Renannal és a többi csatlósaikkal együtt az összes keresz-
tény dogmákon már rég túltették magukat s azokat porrá 
és hamuvá (puch i prach) őrölték.»1 

Von der BRÜGGEN báró az oroszországi egyházi viszo-
nyokról így ir: «Ismeretes dolog, hogy az orosz egyház 
az államügyekre kezdettől fogva jelentékeny befolyást gya-
korolt. A cári méltóság az egyházi pátriárkái méltósággal 
Nagy-Péter óta annyira összenőtt, hogy még olyan uralko-
dók sem voltak képesek a közügyek terén ennek a szellem-
nek működését megakadályozni, akiknek személyes nézetök 
fölött az egyházi szellem kevés hatalmat gyakorolhat. II. 
Sándor cár egyházi dolgokban kétségen kívül szabadon 
gondolkozott. Humánus természete elfordult attól a merev 
alakiságtól s erőszakos buzgalomtól, mely az orosz egyház-
nak nagy hierarkhikus testületében rejlik. Önállóan gondol-
kozó egyén volt s azért jobban eltért egyházának szelle-
métől, mint alattvalóinak többsége. Mindazáltal uralkodásának 
komolyabb ügyeiben az egyházi befolyást egészen mégsem 
nélkülözhette; alatta is szerepet játszottak a gyóntatóatyák 
és metropoliták; ő sem volt képes birodalmában a meg-
győződéséből származó vallási türelmet törvényerőre emelni.» 

«Azért nem kell csodálnunk, hogy II. Sándornak halála 
ebben a tekintetben is föltűnő változást idézett elő. 1881. 
március 13-ika óta tapasztalni lehet, hogy az orosz kor-
mánynak államegyházi érzülete növekszik. Épen II. Sándor 
halála s a kormányzásának utolsó éveiben tett tapasztalatok 
jelentékenyen hozzájárultak ahhoz, hogy az egyházhoz 
anélkül is közel álló fiatal cár a régebbi idők hagyományá-
hoz visszatérjen. Az egyházi érdekeknek uralmok újra meg-
erősödött s az államhatalommal szoros viszonyban halad 

1 Sonntagsblatt der «Germania» vom 4. November 1877. Nro 44. S. 

349.» 350. — »878. Nro 3 . S. a i . 
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előre. Ennek az iránynak képviselője Pobedonoscev, a szent 
zsinatnak, a görög-orthodox Oroszország legfőbb egyházi 
hatóságának főcurátora. Ez rendületlen, majdnem mystikus 
hittel hiszi, hogy a cári intézmény mellett az orosz állam-
egyház képezi a birodalomnak második föntartó elemét. 
Neki és barátainak főtörekvésők a cári intézménynek és az 
egyháznak erősítése oly korban, midőn a birodalomnak 
minden részében a bomlás jelei mutatkoznak, anélkül, hogy 
az általánosan bomlasztó mozgalomból az államtest számára 
új alapok képződnének. Nem szabad a méltóságban álló 
honfiútól rossz néven venni, ha a támadó ellenségek elle-
nében a régi hatalmat meglehetősen megerősítve akarja 
fölhasználni. Azonban méltán kételkedhetünk azon, hogy 
vájjon az orosz egyház mai alakjában képes lesz-e a belé 
helyezett várakozásnak megfelelni. Mert, sajnos, az egyház-
nak és a népnek vallásos szellemeik itt sem egyenlők.» 

«Azt hiszem, hogy a vallásos szellemnek Oroszország 
fejlődésében még hatalmas jelentősége lesz. Csak az a kérdés, 
vájjon a jelenlegi államegyház lesz-e ennek a szellemnek a 
hordozója? Múltja olyan, hogy bármily nagy szerepet ját-
szott is a világi államéletben, mégis föl vagyunk jogosítva 
kétségbe vonni azt, hogy képes volna a benső népéletnek 
irányt és jelleget kölcsönözni.» 

«Az orosz egyház reformban soha sem részesült. Kö-
rülbelül ezer év előtt erőszakkal hozták át Byzancból s 
Oroszországnak akkori népeire ráerőszakolták. Mint teljesen 
kifejlődött test jött át, már akkor megkeményedve a külső 
alakiságokért való küzdelemben, mint a vallásos érzület mű-
veltségéből származott eredmény. Mint öreg jött fiatal né-
pekhez, s az orosz leányegyháznak és Byzancból átköltözött 
papságának az volt a törekvésők, hogy az összes symboliku-
mot, a külső szertartást s a Zsófia templomnak külső pompáját 
olyan országba vigye, melynek bálványképei a nyers ter-
mészeti erőknek voltak szentelve. így az akkori világ leg-
gazdagabb és legfölvilágosodottabb városának egyháza világi 
hatalommá lett, melynek a természeti orosz nép alá volt 
rendelve, anélkül, hogy vallási érzelmét befogadta volna. A 
nép idő jártával beleélte magát a kezdetben idegen for-
mákba; de amily élettelen volt Byzancban a keletrómai 
egyház, oly hitszegények voltak a szerzetesek és a papok, 
kik századokon keresztül onnan jöttek át, hogy az orosz 
egyházat szolgálják.» 

«Nevezetes idő volt úgy az egész Keletre, mint erre 
az egyházra nézve, midőn a tatárok Oroszországot elözön-
lötték. Midőn a nagy khán minden világi hatalmat letiport, 
bölcs politikának tartá az egyház ajtaja előtt megállani. 
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Szentélyeit megkímélte s szolgáinak barátságukat kereste. 
A nagy khán az orosz egyháznak védőura lőn. A tatár rab-
szolgaságnak egész ideje alatt az orosz területen csak 
egy hatalom állott érintetlenül, csak egy hatalom menekült 
meg az általános megaláztatástól, és ez az egyházi hatalom 
volt. Ez által annak jellege, mint valami világi külső hata-
lomé, csak erősebb kifejezést nyerhetett és növekedhetett.» 

«Midőn a moszkvai nagyfejedelemség fölemelkedett 
s a tatár khán helyét lassankint elfoglalta, az egyház köz-
vetetlen a trón mellett működött. A hatalmas zsarnokok, 
kiknek Oroszország alapíttatását köszönheti s a nagyfejedel-
mek, kevély Simeontól kezdve egész a moszkvai Rurik 
családnak bukásáig, az egyházzal szoros összeköttetésben 
voltak, mert a tatár örökség alatt, melyet elfoglaltak, az 
egyházvédnökséget is ott találták. A metropoliták, mint a 
trónnak legközelebbi méltóságai, ismételten beavatkoztak 
az állam ügyekbe. Azután ennek az egyháznak egyik főpapja 
a Romanov új uralkodóháznak törzsatyja lesz. Végre a cári 
hatalom az egyházival teljesen egybe olvadt, amennyiben 
I. Péter magát az orosz egyház fejévé tette s az orosz 
egyház azontúl a cárságnak hódoló szolgálója lett, melytől 
hatalmának nagy részét kapta.» 

«Az egyháznak benső élete ez egész idő alatt ugyanaz 
maradt. A görög szerzeteseknek kezeikből az oroszokéba 
ment át, miután az egyház először a keresztes hadjáróknak, 
később pedig a török hódítóknak hatalmukba került. Moszk-
vában külön pátriárka-széket alapítottak, az egyház a nép 
előtt hatalomban, gazdagságban és külső tekintélyben emel-
kedett; de belső rendjére, dogmáira és tanítására nézve 
változatlan maradt. A XVII. században messzeható mozga-
lomnak volt kitéve s hosszas küzdelmet élt át, melyben 
feje, Nikon, mint újító lépett föl. De az akkori egyházi 
gyülekezeteknek minden éleselmű vitatkozásaik, minden 
ellentállás és gyűlölet, erőszakoskodások és buzgalom, me-
lyek Nikonnak egyházreformjával jártak, mind e főpapnak 
ama föladatából eredtek, mely szerint nem annyira azt 
akarta, hogy az egyházban valami újat behozzon, hanem 
inkább azt, hogy a régi szokásoktól eltérő s becsempészett 
visszaéléseket megszüntesse; nem annyira az egyházi élet-
nek és működésnek tartalmát akarta gyarapítani, mint in-
kább a szertartásoknak külső alakjaikat tökéletesen vissza-
állítani. E reform alkalmával, mely az orosz egyházat egész 
mai napig két részre osztva tartja, arról volt szó, hogy 
vájjon a keresztvetés két vagy három ujjal történjék-e, vájjon 
a Jézus nevét két vagy egy J-vel irják-e, ilyen és más ha-
sonló dolgokról. Az orosz szakadároknak nagy tömegők, kö-
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rülbelül tizenkét millió, az államegyház híveit még ma is 
eretnekeknek tartja, mert azok három ujjal vetnek keresztet 
s dohányoznak; a Krisztus által történt megváltásról, a 
szentségeknek jelentőségökről, a szentekről s más hasonló 
dolgokról sohasem vitatkoztak. A szertartás ugyanaz, ami 
ezer év előtt volt, az egyház nyelve ugyanaz, melyet Cyrill 
és Method bibliafordítók kilencszáz évvel ezelőtt használtak 
s melyet az orosz nép ma ép oly kevéssé ért, mint a római 
katholikusok a latin nyelvet; a szentek képeit még ma is 
egészen ama minták szerint készítik, melyeket a görög 
szerzetesek magukkal hoztak és a hagyomány megőrizett, 
a templomoknak térfogatuk és kupoláik a régi Byzanc 
építészeti alakjait viselik.» 

«Az orosz egyháznak egész múltja a vallási szükség-
letnek külső érzéki kielégítésére s a külső hatalom elnyerésére 
van irányozva. S ezt az utóbbi célt bizonyos mértékben el 
is érték. Az egész egyházi hatalom a szerzetesek, az úgy-
nevezett fekete papok kezei közt van. Ezek birnak minden 
egyházi méltóságot, míg a fehér, a világi papság a nép 
között a lelkészi teendőket teljesíti, a szentségeket kiszol-
gáltatja s az istentiszteletet végzi. A birtok, a vagyon, az 
államügyekbe való befolyás és a hatalom mind az övék. A 
világi papok szegényes életet élnek, szegények pénzdolgá-
ban, szegények műveltség, szegények híveikre való befolyás 
tekintetében, sőt hiveik megvetik őket és kigúnyolják; a 
pópán csak a papi kabátnak van jelentősége.» 

«Azt hinné az ember, hogy a népnek vallási érzete 
ennek az egyháznak nyomása alatt elhervadott. A közönsé-
ges embernek istentisztelete abban áll, hogy vasár- és ün-
nepnapokon templomba megy s ott az érthetetlen énekeket 
meghallgatja, a tömjénfüst felhője közt a legszentebb előtt 
meghajlik, szent képeket állit, hogy azok előtt keresztet 
vessen, a szentségeket az egyháznak megvetett szolgáitól 
fogadja, különös alkalmakkor valamely szentnek tiszteletére 
viaszgyertyát ajándékoz s minduntalan keresztet vet. A 
lelkipásztorkodásról fogalma sincs; a bibliát csak messziről 
látta, arról szó sincs, hogy abból valamit hallott vagy ol-
vasott volna. Ha szükségben van, nem papjához, hanem 
valamely szenthez fordul, akinek segítségeért valamit ígér, 
de sokszor csak azért, hogy ígéretét meg ne tartsa. Keresz-
ténynek nevezi magát, de maga sem tudja, hogy miért. 
Mert Krisztus tanításáról sohasem hallott. De azért vallási 
érzelme nincs kihalva, sőt inkább mélyen a szívébe van 

«Ez a gyenge, változékony, könnyen vezethető 
zetésre szoruló szláv jellem, melyet az elvont elmé" 
dolkozás még érintetlenül hagyott, a vallási ér 
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egész melegségét megőrizte ; részben talán azért, mert az 
egyház ezt az érzelmet az ismeretes gondolkozással össze-
köttetésbe soha nem hozta. Az egyháznak és a vallásnak 
nemcsak hatalma, hanem erkölcsi befolyása is van fölötte, 
mihelyest öntudatával szemben állnak. Az a 12 millió sza-
kadár már erről tanúskodik. Bármily külsőleges, lényegtelen 
dolgok választják is el őket az államegyháztól, azért azok 
a szakadároknak életökre és érzelmeikre mégis képesek befo-
lyást gyakorolni. Az úgynevezett óhitűek, akik az államegy-
háztól elváltak s akiket az állam szorongat, az államegyháznak 
híveitől nem egy erkölcsi tulajdonság és kedvezőbb anyagi 
helyzet által különböznek. Az iszákosság nemzeti bűne 
köztük kevésbé van elterjedve, mindenütt megbízhatóbbak-
nak, munkásabbaknak tartják őket, mint az államegyházhoz 
tartozókat s habár nincs is mély vallási életök, de azért 
annak mégis megvan erkölcs nemesítő ereje. Az óhitűek 
mellett elterjedt felekezetek, melyek vallási érzelmeiket sok-
szor durva alakban fejezik ki, vallási életökről mégis némi 
bizonyságot tesznek.» 1 

Az összes újabb és régibb utazók majdnem kivétel 
nélkül hangsúlyozva beszélnek az orosz népnek mély vallá-
sos érzelméről, 2 hasonlóan nyilatkoznak békés, türelmes és 
engedékeny jelleméről. Teréz bajor hercegnő így szól: <Az 
orosz, még az orosz pap is, természeténél fogva nagyon tü-
relmes a más vallásúak iránt3 és ha a kormány bármikor 
nyomást gyakorol azokra, akik nem az orosz egyháznak 
hívei, ez csak politikai okokból történik. S ilyen türelmet-
lenségben Oroszország nem egyedül maga leledzik.» 4 

«BOGDANOV hírneves moszkvai tanár, híres zoologus 
1 8 8 4 . nyarán DERNBURG-IIOZ így irt : «Még nagyon kevés 
ideje annak, midőn Oroszországban kétségbevonhatatlan igaz-
ságnak tartották, hogy mi oroszok különösen a természet-
tudományokra teremtett nép s a materialismusnak válogatott 
fiai vagyunk. BÜCHNER és MOLESCHOTT műveit terjeszték; 

1 Deutsche Rundschau, Berlin, 1883. 1. Januar. S. 46—50. — V. ö. 

«Die griechisch-orthodoxe Kirche Russlands» von Jul. Echkardt. Baltische und 

russische Culturstudien. Leipzig, 1869. S. 405—479 (nem pedig az 1876-iki 

2-ik kiadásban). 
1 V. ö. Teréz bajor hercegnőnek fönnebbi szavait, továbbá K o h l : 

«Reisen in Südrussland» I. 132. lap. 

' V. ö. Mackenzie Wallace, Russia. I. 242 ; II. 138. — Lankenau und 

Oelfenitz, Das heutige Russland, I. 167 ; II. 387. — Wahl, The land of the 

Czar, p. 325. — Blanc, Handbuch II. 705. — Bark, Russlands Culturbedeu-

tung, 98 lap. — Palmer, Notes of a visit to the Russian Church, p. 56., 405. 
4 Th. von Bayer, Reiseeindrijcke und Skizzen aus Russland. 1885. S. 14. 
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nekem is meglehetős összegbe kerültek. Az utcán csak a 
szemeimet kellett volna fölnyitnom és azonnal látom vala, 
hogy Oroszország a legegyháziasabb színezetű állam. Nézze 
csak oroszainkat, mily buzgóan vetnek keresztet és áldják egy-
mást, mint kíséri őket a vallásgyakorlat nyomról-nyomra. Nem 
nyúlnak a mézhez, egy almát sem fogyasztanak el, míg 
azokat meg nem áldják ; az egész orosz élet nem egyéb, 
mint az egyházi cselekményeknek szakadatlan láncolata — 
az ilyen nép Büchnerrel és Moleschottal nem tud semmire 
sem menni. — Tévedésemet beláttam, — életemnek egyik 
nehéz és fájdalommal teljes órájában, túl a határon, amed-
dig csak a vizsgálat elér, a hitnek vigasztaló és magasztos 
ereje föltárul előttem ; — mint természettudós nem tudom 
magamnak megbocsátani, hogy ily tévedést elkövettem. Az 
oroszok eszményi nép, — ez a jellemvonás fogja fejlődésüket 
meghatározni és én szerencsésnek érzem magamat, hogy 
újra teljesen és egészen népemnek szellemét követem.» 1 

Különben a néptömeg nem nagyon jő tekintetbe, annak 
az ország sorsára kevés befolyása van s mozgalmak idején 
mindig szenvedő szerepet játszik. Az erkölcsi romlottság és 
a forradalom mindig fölülről indulnak ki, azoktól, akik az 
állam és a közvélemény fölött uralkodnak. És Oroszország-
ban ezek a vezérlő és művelt osztályok nagyrészt a hitetlen-
ségnek és a materialismusnak örvényében fetrengenek. Azért 
van Oroszországban annyi egész és fél nihilista. 

Boboruikin Péter a «Fortnightly Review»-ben a «Nihi-
lismus Oroszország»-ban cím alatt szerfölött tanulságos cik-
ket irt, melyben a többek között így nyilatkozik: «A nihi-
lista mozgalmaknak legfőbb bölcseleti alapjukat a materia-
lismus képezi. Ónálló tudományos működés hiányában nem 
tűnhetik csodálatosnak, hogy a bölcsészeti és tudományos 
irodalom túlnyomóan a külföldről van behozva. A türelmetlen, 
tanulni vágyó orosz ifjúság az európai tudománynak minden 
mezejéről gyűjtögetett s minden figyelemre méltó és föltűnő 
terméket hazájába azonnal átültetett. — Ha az idegen gon-
dolkodókat, akik a mai Oroszországot egymás után befolyá-
solták s akiket a nihilismus legkitűnőbb külföldi kezdeménye-
zőinek kell tartanunk, közelebbről megismertetni akarjuk, 
első helyen Feuerbach-ot kell említenünk. A vallás lényegé-
ről szóló fölolvasásait sokkal hamarább átfordították, mint 
bármely más művet s az az orosz közönség kezei között 
kőnyomaté másolatokban forgott, minthogy a könyvnyom-
tatás lehetetlen volt. Ezután jönnek V O G T , BÜCHNER és Mo-
LESCHOTT német materialisták. E három gondolkodó közül 

1 Dernburg, Russische Leute, Berlin, 1885. S. 184. 

48» 
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a legnagyobb hatást BÜCHNER idézte elő «Erő és anyag» 
című művével, jólehet ez is csak kőnyomatban forgott köz-
kézen, minthogy a német eredeti tiltva volt. A francia sza-
badgondolkozók műveit nem fordították le s azért azok nem 
is gyakoroltak közvetetlen befolyást Oroszországnak ifjabb 
szellemeire, minthogy azokat Büchner és iskolája fölhasz-
nálták, minden lényegesebb dolgot CONDILLAC és tanít-
ványainak műveikből kölcsönözve. CABANIS híres müvét 
csak rövideden fordította le BIBIKOF . A német gondolkozókat 
az angolok követték s a nihilismusnak főtekintélyeivé lőnek. 
Az angol olvasó talán nevetni fog, ha azt mondom, hogy 
a nihilista istenbölcsészetnek MILL, DARWIN és L E W E S képe-
zik egyházatyáit. Lewesnek *A mindennapi élet lélektana» 
és «A bölcselet történelme» a nihilista hírlapoknak külö-
nös kegyeiben részesültek. M I L L neve nagy tekintélyben 
részesül az egész fiatalabb nemzedék előtt, ámbár néhány 
túlradikális már nem egy véleményét megtámadta. Bölcseleti 
tehetsége a legnagyobb tisztelet tárgya és logikáját, dacára 
anyagelvűség-ellenes alapelveinek, a legfanatikusabb anyag-
elvűek is gyakran idézik. De Darwinnek «A fajok eredete» 
című művét úgy kell tekintenünk, mint a nihilista világtan-
nak hitvallását s a mechanismus követői elméletének evan-
géliumát. E tekintetben a nihilisták között nincs nézeteltérés. 
Ennek a könyvnek átalános tekintélye képezi minden jó 
neophytának szent hitvallását. Midőn Darwin műve orosz 
fordításban megjelent (kettő van, Pétervárott és Moszkvában), 
némely lelkesültek, különösen azok közül, akik természettu-
dományt sohasem tanultak, vad elragadtatással így kiáltot-
tak föl: «Az ember féreg» s még most is szentül meg 
vannak győződve arról, hogy ez a kényes pont semmi be-
bizonyításra nem szorul. Csak nem régen költötték föl az 
orosz szabadgondolkozóknak érdeklődését Spencer Herbert-
nek némely művei, melyeket TIBLEN könyvkereskedő for-
díttatott le, de korántsem részesültek oly nagy tekintélyben, 
mint Darwin műve.» 1 

Azért Leroy-Beaulieu jogosan mondja: «Valamint az oro-
szoknak minden elméleti képzetök, úgy a nihilismus is nyu-
gotról becsempészett cikk. A tagadásnak és a lázadásnak ezt 
a szellemét, mely az egyeduralkodás eme hazájában, az 
ősrégi abszolutismus árnyában kedvezőbb talajra talált, mint 
eredeti hazájában. I . MIKLÓS kormányzása alatt Nyugoteuró-
pából, de különösen a német bölcseletből vitték Oroszor-

1 Fortnightly Review, August 1868. p. 118. 124—126. — Az orosz 

fordításokat illetőleg v. ö. Ilaller: «Geschichte der russischen Literatur. Riga 

vnd Dorpat, 1882. S. 242—243. és Reinhold, 
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szagba. H E R Z E N és BAKUNIN, az orosz nihilismusnak első hírnö-
kei vagy apostolai sugalmukat, hogy ne mondjuk elméletüket 
KANT-nak legifjabb tanítványaitól s a békeszerető és conser-
vativ HEGEL-nek forradalmár tanítványaitól, valamint a hege-
lianusok legszélsőbb elemeitől vették át.1 A nihilismus az 
eszmékre és nézetekre, a tagadásra és álmodozásra való 
tekintettel a mi nyugoteurópai bölcseletünknek, ítészetünk-
nek és socialistikus iskolánknak csak torzszülöttje. Azonban 
az orosz radikalismusnak jelentőségét és eredetiségét nem 
az eszmélésben és az abstractioban kell keresnünk, miről a 
nihilismus fiatal követői nagy részének fogalmuk sincs. A 
benne előforduló eredetiséget Oroszország politikai és gaz-
dászati helyzetének, társadalmi és vallási állapotának, de 
különösen nemzeti vérmérsékletének köszönheti.2 

«A nihilismus alapjában véve semmi más, mint a szá-
zad negatív és forradalmi szellemének orosz alakja; semmi 
esetre sem egyedül Oroszországnak saját betegsége, hanem 
erkölcsi ragály, melynek csíráját kívülről hurcolták be, s 
amely Európát, sőt az egész polgárosult világot többé-kevésbé 
megfertőztette; a bajnak kórtünete és lefolyása minden nem-
zetben a beteg kora, szervezete és életmódja szerint változik. 
Ha a forradalmi láznak a Neva és Wolga völgyeiben ma 
már otthonos rohamai különös kórtüneteket mutatnak, ez a 
népnek természetével és életföltételeivel függ össze.» 

«A nihilismus minden túlzásaiban, minden következő 
alakulásaiban csak a nyugoti forradalmároknak tanítványuk, 
olyan tanítvány, amely azzal dicsekedhetik, hogy mestereit 

1 «A nihilismusnak kezdetére és jeleire nézve bátorkodom az olvasót 
egy kimutatásra figyelmeztetni, melyet 1880-ban Funck-Brentano tudós társam-
mal egyetemben a «Société des études pratiques d'économie sociale» szá-
mára készítettem. L. Bulletin des séances de la société en 1880.» 

2 «A szlávok vérmérsékletre és jellemre nézve hibák és jeles tulajdon-
ságok vegyülékét képezik, mely őket inkább a románokhoz és celtákhoz 
sorolja, mint a szomszéd németekhez. A német hidegvérűség helyett néha 
egész föl a leghidegebb északig élénkek, hevesek, némelykor mozgékonyak, 
erőteljesek, ami a déli nemzetek közt nem igen szokott előfordulni. Az orosz 
lélek a megmerevedésből hamar tevékenységbe, a szelídségből haragba, az 
alárendeltségből lázongásba megy át; minden dologban a szélsőség felé haj'ik, 
mint az orosz égalj egyik szélsőségből a másikba esik. Fölváltva nyájas és 
hirtelen haragú, szenvtelen és heves, közönyös és szenvedélyes, talán minden 
más nemzetnél jobban ismeri a fagy és melegség, csendes idő és a vihar 
közt levő ellentétet. Az orosz hajlandó a fölheviilésre és lelkesedésre. Ko-
moly ép úgy, mint jelentéktelen dolgokban szenvedélyes és vak hajlamainak, 
heves szeszélyeinek van kitéve.» (Leroy-Beaulieu I. 7 7 . 1 4 0 . ) 
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fölülmúlta, s amely önkénykedésben azoknak még legmeré-
szebb tanaikat is túlhaladja.»1 

«Az orosz radikálismus igénybe vehet oly nemzeti el-
méleti tudóst, aki tehetségre, jellemre és befolyásra nézve 
nem áll elvtársai mögött. A nihilismusnak törzsatyja és 
szellemi vezére nem olyan, mint Herzen és Bakunin, Péter-
vár és Moszkva előkelő' termeiben fölnőtt aristokrata, aki 
életének nagy részét külföldön töltötte el; az a népnek, egy 
falusi lelkésznek a fia, aki Oroszországot sohasem hagyta 
el s a nyugoton sohasem utazott, aki ahelyett, hogy a túlsó 
partról,2 Párisból vagy Londonból prédikált volna, Pétervárott 
a censura szemei előtt irt. Ez ember, aki 1855—1864. évig 
tartó rövid apostolkodása alatt az ifjúságra befolyást gya-
korolt, akit balsorsa csak emelt, nem más, mint Tsernysevski.3 

Mint iró ismeretekben gazdag, mint munkás fáradhatatlan, 
félelmes logikával és maró gúnynyal fölfegyverkezve, erő-
teljes és ruganyos szellem, zárkózott és erélyes jellem, de a 

1 Glágau 0. a nihilismusról irt egyik cikkében így szól: «Arnaudo 
valószínűnek tartja, hogy a nihilismus sohasem jő vala létre, ha Herzen nem 
születik. Ez ugyan némileg túlzás, mert még azt sem mondhatjuk, hogy a nihi-
lista elveknek létrehozójuk Herzen volt. Ő csak Oroszországba vitte, még pedig 
átalakítva azt, ami Németországban más név alatt már régen meg volt.» (Der 
Culturkämpfer. 1880. Heft 24. S. 9.) — Lawrozv Péter, az orosz nihilista 
pártnak egyik szóvivője és főnöke így ir: «Oroszországban a jelenlegi radi-
kális mozgalmat nihilismusnak nevezik. Anélkül, hogy ez elnevezés okainak 
tárgyalásába bocsátkoznánk, úgy hiszszük, hogy olvasóink részéről föltételez-
hetjük, hogy azt eléggé ismerik, miszerint a nihilista mozgalmaknak alapjukat 
socialistikus elvek képezik s hogy azért az az egész polgárosult világon elterjedt 
általános mozgalmak közé tartozik s orosz földön csak annyiban alakult más-
kép, amennyiben ott az ország viszonyai, melyek minden más országéitól 
különböznek, úgy kívánják.» (Jahrbuch für Socialwissenschaft. Herausg. von Dr. 
L. Richter [i. e. Höchberg]. I. Bd. I. Hälfte. Zürich, 1879. S. 267.) 

2 Herzen egyik ismert művének címe: «Vom andern Ufer.» (1850.) 
3 Tsernysevski 1855-ben lépett föl először a művészet és a valóság 

között levő szépészeti viszonyról irt értekezésével. Nemsokára rá: «Az ember-
tani elv a bölcseletben» című értekezésével az anyagelvű átalakulás rendszerét 
fejtette ki, a természetben és az emberben az elvi egységet képviselé s az 
összes erkölcsiséget az élvezetre és a haszonra vezette vissza. 1860-ban 
Nekrassov költőnek Sowremennik című lapjában J. St. Millnek «politikai 
gazdászatát», egészen socialista művet bírált meg (francia fordít4sban: 
L'Economie politique jugée par la science, critique des principes de Stuart 
Mill. Bruxelles 1874). Végre 1863-ban a Sowremennik, melyet ezután nem-
sokára betiltottak, névtelenül közié a «Mit tegyünk?» című regényt, melyet 
Pétervárott a fogságban irt.» (Francia címe: «Que faire?» Paris, 1875., né-
metül megjelent Brockhausnál, Lipcsében.) 
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realismusnak érdességeit az érzelgős idealismusnak bódító ál-
maival magában egyesítve, — szóval Tsernysevski hibáiban 
ép úgy, mint jeles tulajdonságaiban valódi orosz. Bölcselő, 
államgazdász, ítész, regényíró s minden téren terjesztője a 
szomorú tanoknak, melyeknek áldozatai között az elsők közé 
tartozott; tudományos értekezéseiben az orosz radikalismus-
nak elméletét és egész tartalmát bemutatta, egy bizarr és 
emészthetetlen regényben pedig, melyet a börtönben irt, 
annak hősdalát és evangéliumát irta meg.» 

«Tsernysevski iránt nem követünk el jogtalanságot, ha 
hosszas és unalmas regényének a fiatal orosz főkre nagyobb 
befolyást tulajdonítunk, mint oktató értekezéseinek. Ezt az 
embert, akinek befolyása Herzenét megsemmisíté, s akinek 
Szibéria és a hosszas szenvedések a vértanúság koszorúját 
megszerzék, honfiai közül sokan a modern gondolkozás 
óriásának, mint a jövő legnagyobb útegyengetőjének, orosz 
Fouriernek vagy még inkább Marx Károlynak tekintették. 
Tsernysevskinek nemzetgazdászati és bölcseleti eszméiben, 
dacára a nagy bámulatnak, melyben azok részesültek, dacára 
szellemi eredetiségének, igazán eredeti semmi sincs. Az 
alak és az egyes kidolgozások újak és alanyiak lehetnek 
ugyan, azonban elméletének alapelvei Német-, Angol- és 
Franciaországból valók.» 1 

A szélsők legszélsőbbike, a radikálisok között a leg-
radikálisabb BAKUNIN MIHÁLY , az anarkhia apostola. Dr. 
E C K A R D T GYULA neki is szentelt egy cikket. Abból a 
következő figyelemreméltó és tanulságos részt közöljük: 

« B A K U N I N született 1814-ben, mint régi bojár családnak 
s gazdag földbirtokosnak a sarja, a húszas évek közepén a 
pétervári tűzériskolába lépett, ahol azonban csak rövid ideig 
volt s alig huszonkét éves korában elbocsáttatásáért folya-
modván, Moszkvába ment. Bakunin abban a körben forgo-
lódott, mely a moszkvai ifjúságnak legkiválóbb tagjaiból 
alakult s a német, különösen a Hegel-féle bölcselet iránt való 
érdeklődéssel volt eltelve, mely akkor egész Európát elragadta 
és Oroszországban is jelentékenyen működött.» 

«A moszkvai főiskolán a német bölcseletet körülbelül 
1826. óta tanították. Az addig ismeretlen tannak első pró-
fétája bizonyos P A W L O W nevű tanár volt, aki természettani 
előadásait Schellingnek és Okennek természetbölcseletével kez-
dette meg s tanítványainak kötelességökké tette, hogy e 
mesterek müveikből mindenekelőtt ezekre a kérdésekre: 
«mi a természet? mit tesz a természetet vizsgálni?» felel-

1 Leroy-Beaulieu, Das Reich der Zaren und die Russen. 1884. L 145. 

1 4 9 — 1 5 1 . — V. ö. Boboruikin a «Fortnightly Review»-ben p. 1 2 7 — 1 3 1 . 
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jenek és csak azután fogjanak az egyes tudományok tanu-
lásához. Az orosz ifjúság Hegellel csak nyolc-tiz év múlva, 
Pawlow egyik tanítványának, Stankevits nevű vagyonos 
magánzónak közvetítésével ismerkedett meg, aki sem tanár, 
sem közhivatalnok nem volt, hanem baráti körben a berlini 
bölcselő rendszerének híveket szerzett. Ehhez a körhöz 
számos olyan ember tartozott, aki az orosz irodalomban és 
műveltségtörténelemben korszakot alkotott, mint az orosz íté-
szét terén irodalmi nagyhatalommá nőtt Belinski, Granovski 
történész és Herzen Sándor, kik e körnek szélső balját kép-
viselték. Chomjákov és Aksákov K. a szlávofil pártnak 
megalapítói, azt hitték, hogy a Hegel-féle tanban conser-
vativ-regényes állam és társadalom alkotmányuknak meg-
erősítését föltalálták. Stankevits fiatal barátjainak az új 
tan iránt való érdeklődésöket egész a szenvedélyességig 
tudta fokozni. «A Hegel-féle logika három kötetének minden 
szakasza fölött» — irja Herzen — «valamint az encyklo-
paediának s a széptannak két kötete fölött egész éjeken át 
a legélénkebben folyt a vita. Jó barátok, akik különben 
egymástól elválhatatlanok voltak, egész hetekre elhide-
gülték az «abszolút szellem» és «az önmagában való lét» 
lényegének különböző fölfogása miatt. A német bölcse-
letnek Berlinben és más vidéki vagy kerületi városokban 
megjelent jelentéktelen füzeteit, ha Hegelről szóltak, nagy 
költséggel és nehézségekkel lemásoltatták s lankadatlan 
buzgalommal éjjel-nappal olvasták, mígnem betűről-betűre 
szétolvasták úgy, hogy azok haszontalanokká váltak. A ma 
már rég elfeledett Werder, Marheinecke, Michelet, Vattke, 
Schaller, Rosenkranz, — sőt maga Ruge Arnold is, a Hegei 
bölcselet portása, az elérzékenyülésnek könyeit hullatják, 
ha tapasztalják vala, hogy ők Moszkvában milyen mozgal-
mat, minő részvétet idéztek elő, mily fáradhatatlanul olvasták 
és vásárolták műveiket.» — Azokkal a végkövetkezteté-
sekkel, melyeket a moszkvai hegeliánusok mesterök tanítá-
sából levontak, ez maga is alig értett volna egyet; ama 
fölfogás szerint, melynek Herzen és meghittebb barátai 
(ezek közé tartozott Bakunin is) hódoltak, a berlini bölcse-
letnek lényege és benső értelme s a francia socialismusnak 
elméletei között semmi lényeges különbség nem létezett és 
ez a bölcselet csupán «a forradalomnak algebrája volt.» 
«Midőn elhatároztam magamat, hogy magából a forrásból 
iszom, s miután Hegel terminológiáját jól elsajátítottam», 
mondja Herzen, «észrevettem, hogy a mi nézetünkhöz (a so-
cialistákéhoz) sokkal közelebb állott, mint legközelebbi ta-
nítványainak elméleteihez: a bölcselet az embert oly sza-
baddá teszi, mint semmi más tudomány, a keresztény 
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hagyományban követ kövön nem hagy, a túlélt hagyomá-
nyok világát szétrombolja: de — alkalmasint szándékosan 
— rosszul van formulázva.» 

«Míg a STANKEVITS által terjesztett új rendszernek igazi 
értelme a moszkvai bölcselők előtt még éveken át kétes 
volt s Stankevits maga sem volt képes határozott eredményre 
jutni s a Samarinek, Aksakovok stb., akik ebben az iskolá-
ban szerzett tudományos fegyvereiket a szláv-byzanti igaz-
hitűség táborába vitték át, BAKUNIN azonnal a Herzen-féle 
fölfogáshoz hajolt, melyet azután BELINSKI és GRANOVSKI is 
elfogadtak. Bakunin, mint a legtehetségesebb bölcselő s az 
egész körnek legalaposabb szakértője volt ismeretes. O, aki 
addig mint ábrándozó hivalkodva élt, fényes tehetségeit par-
lagon hevertette s napjait sötét tanakodás és tervtelen ösz-
szevissza olvasás kőzött tölté, most a németet tanulta, 
K A N T és F I C H T E irataiba mélyedt, «Hegel logikája értésében 
tökéletességre vitte» s annak terjesztését életének föladatává 
tette. Belinski megtérését kiválóan az ő művének tekintették, 
Herzen előtt tekintélyt szerzett hasonlíthatatlan forradalmár 
tapintata által, végkövetkeztetéseinek merészségök s dialekti-
kájának ereje ellenállhatatlan volt; barátainak véleményök sze-
rint első rohamra elérte a korabeli műveltségnek és fejlődésnek 
tetőpontját. — Moszkvában már nem tudott maradni, miután 
Stankevits köre 1839. óta oszladozni kezdett s két legben-
sőbb barátja Pétervárra költözködött: amint előtte K A T K O V 
és GRANOVSKI tettek, akép Bakunin is 1841. elején Berlinbe 
ment, hogy Moszkvában kezdett tanulmányait folytassa s 
német tanárok vezetése mellett befejezze.» 

«Hegel, midőn Bakunin Berlinbe ment, már 9 év óta 
halva volt; rendszere azonban a tetőpontján állott ama je-
lentőségnek, melyet az Németországra, Oroszországra és 
mindenekelőtt Berlinre nézve elért. A bölcseleti tanszékeken 
nagyobbrészt Hegel-követők ültek, a tanári széknek elnye-
résére okvetetlenül szükséges volt legalább az iskola műkife-
jezéseit ismerni; a mesternek eszméit számos buzgó és te-
hetséges tanítvány eredménynyel ülteté át a tudományok 
különféle terére; a jogtant és a politikát a régi jogászok 
bámulatára a «magában», «magáért» és az «önmagában» 
rendszer szerint rendezték.» 

«Nem mondhatjuk meg teljes biztossággal, hogy Baku-
nin mennyi ideig tartózkodott Berlinben. 1842. elején Drez-
dában találjuk őt, hogy R U G E ARNOLD-dal, akivel Hegel 
magyarázói közül leginkább rokonszenvezett s akit az összes 
fiatalabb orosz bölcselők közül leginkább tisztelt, megismer-
kedjék. A «Hallei Évkönyvek», a Stankevits körnek evan-
géliumai közé tartoztak. Herzen és Belinski, egészen mámorba 
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estek tőlök. Különösen nagyra becsülték azt a határozottságot, 
melylyel a kiadó ama nemzeti «korlátoltság» ellen nyilatkozott, 
melylyel Franciaországot s socialistikus irodalmának ügyét 
képviselte s egyenesen kijelentette, hogy az üdvöt egyedül 
nyugotról és annak fővárosából várhatják. Ez ezeknek az 
embereknek, akik az első biztatást Fouriertől és Proudhontól 
nyerték s csak később fordultak Hegelhez és annak tanít-
ványaihoz, nemcsak alanyi nézeteikkel egyezett meg, hanem 
egyúttal kitűnő fegyvert szolgáltatott nekik régi barátjaik, 
a szlavofil iskola rajongói ellen való harcra, kiknek növekedő 
befolyásukat aggódva szemlélték. - - Bakunin rövid idő alatt 
Rugeval oly benső barátságot kötött, hogy ez őt az 
«Evkönyvek»-hez munkatársul hívta. A 28 éves fiatal böl-
cselő a német nyelvet ép oly mesterileg kezeié, mint 
Hegelnek műkifejezéseit; s azért a fölszólításnak minden 
késedelem nélkül engedett s az évkönyvek ötödik évfolya-
mának 247—251. számaiban (1842) «Jules Elizard» aláírással 
«a németországi reactióról» cikksorozatot közölt, ami az ő 
akkori nézeteire és sok másokéra nézve is — sokkal jellem-
zőbb, hogysem egyszerűen mellőzhetnők. Az ennek a műnek 
megítélésében elfoglalt álláspont azáltal csak nyer, ha az 
1842-iki, ma már csak névleg ismeretes «Német Evköny-
vek»-et közelebbről megvizsgáljuk: 

«Ilyen «Evkönyvek» a mi gyakorlatilag-reális ko-
runkban nem létesülhetnének: évenkint 310 szám, mindenik 
nyolc sűrűn nyomatott oldalt tartalmazva és kizárólag újabb 
tudományos és művészi, de legtöbbnyire bölcseleti eszmék-
nek szentelve, amellett olyan irályban irva, melyet csak az 
érthet meg, aki a Hegel-féle műkifejezéseket legalább meg-
közelítőleg ismeri — vájjon hol találnánk a modern Német-
országban az ilyen vállalatnak kiadására kiadót és — olvasó-
közönséget? A tartalom különfélesége dacára, a kiadónak 
egyoldalú irányzatossága oly élesen tűnik szembe, hogy 
annak párját a mi pártos egyoldalúság szellemétől megha-
sonlott korunkban is alig találjuk. Ahhoz a véleményhez, 
hogy «az igazi államnak megvalósítása» az évkönyvekben 
megállapított helyes államfogalmat azonnal követni fogja, 
a mai olvasó közönség előtt nagyon furcsának tetsző szilárd-
sággal ragaszkodnak. Minden, még a legjelentéktelenebb idők 
jelén is mindaddig kérődznek, míg végre sikerül abból a 
közelgő forradalomnak jeleit kibetűzniök. A szerkesztőség 
rendelkezésére álló térfogatnak háromnegyed része a theo-
logiának és a bölcseletnek van szentelve; Hegel, Strausz és 
Feuerbach neveik majdnem minden oldalon és csaknem ép 
oly gyakran fordulnak elő, mint a német irodalmi forrada-
lomnak a francia politikai forradalommal való összehason-
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lítása. Különben túlnyomó benne a franciák tisztelete és a 
feszes radikális gondolkozásmód, melyet csak a csalatkoz-
hatatlanságnak a sorok kőzött olvasható érzete múl fölül. 
A kiadó már a bevezető cikkben hirdeti, «hogy a keresz-
tény világnak összes múltja összeomlott s az újkor mennyor-
szágának lépcsőjévé lett», «hogy nagyon nehezen fog még 
egyszer sikerülni az embereket meleg földi hazájukból a 
keresztény mennyországba űzni s a földi paradicsomból 
való kiűzetésök is sokáig fog tartani», — «hogy az a tö-
rekvés, melylyel az egész múltnak a héját összetörni igye-
keztek, annak a jele, hogy már új tartalom képződött.» A 
közelgő aranykornak elérkezését hasonló bizonyossággal 
mutatják a munkatársak, — akik mindnyájan meg vannak 
arról győződve, hogy a bekövetkező pompának fényében 
mindaz, amit azelőtt a világ csodált, porba fog omolni.» 

«Ilyen volt az a folyóirat, mely 1842-ben arra volt 
hivatva, hogy a német fejlődés élén lépdeljen, s melynek 
védőszárnyai alatt a francia név alá bújt (Jules Elizard) orosz 
Bakunin, először a nyilvánosság elé lépett. Ruge barát-
ságból megtette, hogy ezt az eseményt a szerkesztői trom-
bitával kísérte s a «Fragment eines Franzosen» című érte-
kezés elé a következő, az «Evkönyveknek» irányára nagyon 
jellemző megjegyzéseket tette: «Mi itt nem csupán neveze-
tességet közlünk; hanem jelentékeny tényt. A német böl-
cselet a külföldön műkedvelőket és hivő tanítványokat, 
aminők Cousin és mások, már régen szült; de oly embereket, 
kik a német bölcselőknek és politikusoknak a fejeiket böl-
cseletileg megmosták volna, országunkon kívül nem lehetett 
találni. És így a külföld tőlünk még az elmélet koszorúját 
is elragadja s bizton remélhetjük, hogy ez az új tény: mely 
szerint: «egy francia érti és átlátja a német bölcseletet és 
pedig annak ép úgy a szigorúbb, mint a jobb, a közép 
és szélsőbb elemét», sok álmos főt föl fog verni babérain 
való lustálkodásából. Jules Elizard úrnak talán igaza van, 
midőn nekünk nagy gyakorlati jövőt jósol, de mindenesetre 
csalódott bennünk, ha példája nem volna képes velünk az 
elméleti gőgöt levetkőztetni, előjogunkról önkényt bennünket 
lemondatni s valódi franciákká tenni. Nos, az a jelentékeny 
tény, melytől oly nagy és mélyreható hatást vártak, a kö-
vetkező mondásoknak fejlődésére vonatkozik: «A szabadság-
nak Németországban levő különböző ellenségei közül csak 
a fiatalok jönnek figyelembe; az idősebb nemzedék, «amely 
természeti és erkölcsi ellankadását a tapasztalás szó alá igyek-
szik ügyesen rejteni», említésre sem méltó, «mert a sza-
badság sohasem volt vallása.» Ép oly jelentéktelen az 
aristokratia, a kereskedelmi és hivatalnok-osztályhoz tartozó 



szabadságellenes ifjúság", mert ez eleitől fogva élettelen és 
holt emberekből áll.» A forradalom elvének ellenségei» 
közül csak a harmadik csoport érdemel említést, az egész 
Európában elterjedt reactionárius párt, «melyet a politikában 
conservatismusnak, a jogtudományban történelmi iskolának, a 
szemlélődő tudományban positiv bölcseletnek neveznek.» A 
reactionárius párt hatalmának alapja nem a demokratikus 
elvnek elégtelenségében (ez a szellemnek legbensőbb, leg-
egyetemesebb és legterjedelmesebb, a történelemben egyedül 
szereplő lényege), hanem a demokrata pártnak elégtelenségé-
ben, amely még elvének állitó értelmű öntudatára nem jött 
és «minthogy az életnek teljét magán kívül birja», csak mint a 
fönnálló valóságnak tagadása létezik. E szerint kitűnik («ezt 
csak lanyha félemberek tagadhatják»), hogy az, aminek 
«egész élete csak rombolás» (t. i. a demokrata párt), «azzal, 
amit benső természeténél fogva el kell pusztítania, külsőleg 
sem képes megegyezni.» A szerkesztő azt hiszi, hogy ez 
által a szélső pártok kizárólagos létjogát egyszer s minden-
korra bebizonyitá. Ezután áttér a tiszta s következetes reac-
tionáriusokra, akik a positivumot a negatívumnak elnyomá-
sával akarják föntartani, mert nem képesek belátni, «hogy 
a positiv csak azért positiv, mert a negatív ellentétben áll 
vele, és hogy a positiv a negativ fölött nyert teljes győ-
zelem esetén többé nem lenne positiv, hanem csak a 
negativnek beteljesedése.» A reactionáriusoknak vagy posi-
tivistáknak ezt a vakságukat el kell néznünk, «minthogy a 
positivnek főjellemvonása a vakság s a belátás csak a ne-
gativnek tulajdonsága.» . . . A német bölcselőknek és po-
litikusoknak fejeiket mosó pseudo - franciának állításaihoz 
méltán sorakoznak a kővetkező állitások is : «hogy a köz-
vetítőknek álláspontjukat elméleti becstelenségnek kell bélye-
gezni, mert személyes gonosz akarat a szellem fejlődésébe 
akadályozólag bele nem nyúlhat» és «hogiy a közvetítőknek 
egész bölcseségök abban az állításban áll, hogy két ellen-
tétes irány (t. i. a reactionárius és forradalmi) mint ilyen, 
egyoldalú és azért hamis.» Ennek az állításnak megcáfolá-
sára elegendő Hegelnek «Logikájára» utalnunk, aki mint mo-
dern, egyoldalú elméleti műveltségünknek tetőpontja, már a 
szükséges önfeloszlásának kezdete és megcáfolhatatlanul be-
bizonyitá, «hogy az ellentét, mint a két egyoldalú tagnak 
összefogódzása, teljes, abszolút és igaz.» Minthogy a positiv 
olyan, «amelyben a mozdulatlanság mint ilyen van elhe-
lyezve s mint abszolút mozdulatlanság mutatkozik», abból 
az következik, hogy a positiv és a negativ semmi esetre 
sem egyenjogúak (mint a közvetítők gondolják) s hogy az 
ellentét nem egyensúly, hanem a negativnek túlsúlya és hogy 
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a negatív, «mint a positivnek meghatározó élete, az ellen-
tétnek összeségét egyedül önmagában foglalja s azért az 
abszolút jogosult.» Es ebben az irányban áradozik hasábokon 
át, míg végre a szerző ahhoz a ponthoz ér, «ahol a nega-
tivnek működése hirtelen megszűnik» s ezt önálló elvvé 
alakítja és ezzel megkezdődik a természetnek minőségileg 
új, a távoli szellem világába való átmenete. «Nem olvasták 
önök, így szólítják meg a közvetítőket, a forradalom által 
emelt szabadság-templomnak homlokzatán a liberté, égalité 
és fraternité titokszerű szavakat s nem tudják, nem értik 
önök, hogy ezek a szavak a fönnálló politikai és társadalmi 
világnak teljes megsemmisítését jelentik.» Majd az Angol-
és Franciaországban keletkezett socialista vallásos egyletek-
ről irt értekezés után, «melyek a jelenlegi politikai világgal 
szemben teljesen idegenek s előttük új, ismeretlen forrásokból 
merítik az életet», végül következik «a levegő tikkadt, telve 
van viharokkal» s azért így kiáltunk elvakult testvéreinkhez : 
«Tartsatok bűnbánatot, tartsatok bűnbánatot, mert közelget 
az Urnák országa ! — A positivistákhoz így szólunk : nyis-
sátok föl szellemi, lelki szemeiteket, engedjétek, hogy a 
holtak halottaikat eltemethessék s győződjetek meg végre, 
hogy az örökké fiatal, örökké újonnan született szellemet 
nem a szétmállott romokban kell keresni . . . Bízzunk 
tehát az örökkévaló szellemben, mely csak azért pusztít és 
semmisít, mert az életnek örökké kifürkészhetetlen és örökké 
alkotó forrása. A pusztítás kedve egyúttal alkotó kedv is.» 

«Hogy ez az értelmetlen szólamoknak és következteté-
seknek zagyvaléka, mely az olvasót, mint «százezer bolond-
ból álló» karnak lármája érinti s mely 1842-ben a legelőre-
haladottabb német hírlap hasábjain megjelenhetett s azt 
annak hivatott kiadója a modern bölcseleti s politikai böl-
cseség legfőbb fokának magasztalhatta, ez a körülmény a 
kor jellemére s Bakuninnak fejlődésére sokkal fontosabb 
esemény, semhogy azt közönyösen mellőzhetnők. A hiányos 
előkészültségű és sokáig magára hagyott kiérdemült tűzér-
hadnagy azzal a szándékkal ment Németországba, hogy a 
Stankevits barátjától átvett bölcseletet ott megvizsgálja, 
hogy a nyugoti művelt világban pótolja s kiegyenlítse azt, 
amit ifjú korában elmulasztott s hogy azoknak céljok és 
munkarendszerök felől tájékozást szerezzen, akiket a korsza-
kabeli polgárosodás ősszesége képviselőinek mondottak. Es 
vájjon a műveltségnek eme terjesztői és képviselői, kikre 
az egész ifjú nemzedék bámulva tekintett s akik Strausz-
nak, Feuerbachnak, Bauernek stb. barátságukkal és támo-
gatásukkal dicsekedtek, — ugyan mit adhattak ezek neki ? 
Ugyanazt a titokzatos formai zagyvalékot, ugyanazt «a for-
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radalom algebra»-ját, melylyel ő és barátjai Moszkvában az 
időt vesztegették; az elménc következtetések egyetemes 
érvényébe helyezett ugyanazt a vak hitet, mely a Herzeneket, 
Belinskiket stb. abban az őrült képzeletben ringatta, hogy elég 
az államnak helyes fogalmát egyszerűen hirdetni arra, hogy 
az azonnal megvalósuljon! Nem mint tanítvány, nem mint 
barát vagy egyenjogú lépett azoknak a társaságukba, akik 
maguk és mások előtt mint az új, jobb világrendnek előfu-
tárai szerepeltek s a valódi világra ép oly előkelően tekin-
tettek alá, mint ő maga, aki dicsőségét abban találta, hogy 
már mint bölcselő ABC-vadász a vallás, a nemzetiség, a 
történelem fogalmával leszámolt. Első művét remeknek te-
kintették, romboló dühének vad erélyét férfias eltökéltség 
gyanánt bámulták, az «egyedül az értelem birtokában levő» 
negatív elvre való korlátlan joga tekintetében táplált hité-
ben megerősítették. Csodálhatjuk-e tehát, hogy azzal a 
szilárd elhatározással, miszerint a csalatkozhatatlan elméletet 
lehetőleg gyorsan és radikálisan, gyakorlatilag alkalmazza, 
«a világosságot maga előtt, a sötétséget maga mögött hagyva», 
megkezdett útján tovább haladt s hogy csakhamar azzal az 
igénynyel lépett föl, hogy az általa még alig megismert cul-
turvilágnak, melynek valódi lényegéről még csak fölületes 
fogalmat szerzett, törvényt szabjon s további fejlődésének 
útját parancsolólag előírja? Bakimin magához hű maradt, o 
csak annak a rendszernek következményét vonta le, amelyet 
a Ruge-féle évkönyv korszaka egyedül lehetségesnek tekin-
tett s nem rajta mult, hogy azok, akiknek iskolájához tar-
tozott, a félúton megállottak s az abban való hitét, hogy a 
rombolás kedve egyúttal alkotó kedv is», későbben meg-
tagadták.» 1 

A nem rég megjelent «Ruge Arnold levelezése és napló-
jegyzetei» című munkában Bakuninról sokkal kevesebb van, 
mint amennyit jogosan megvárhattunk. Ruge 1842-ben így 
ir Drezdából Rosenkranznak : «Az orosz Bakunin most itt 

1 (Eekardt) Russland vor und nach dem Kriege. 2. Aufl. Leipzig, 1879. 

S. 102—118. — Először megjelent a «Deutsche Rundschau»-ban, Berlin, 1877. 

Bd. XI. S. 293—307 : «Michael Bakunin und der Radikalismus.» V. ö. Dr. 

J. W. Hanne, «Der moderne Nihilismus und die Strausz'sche Glaubenslehre. 

Bielefeld, Velhagen und Klasing.» 1842. S. 12. — A modern nihilismusnak 

három főműve — mondja Hanne — Feuerbachnak «A kereszténység lényege», 

Strausznak «Hittana» és Bauer Brúnónak «Az evangeliumi történet bírálata» 

című művök. Strausz «Keresztény hittan» című művében (1841. II. 624) azt 

állítá : «A theologia csak annyiban termékeny, amennyiben romboló hatású.» 

Bakunin ezt az elvet átalánosította és azt mondta, hogy: «a politika is csak 

annyiban termékeny, amennyiben pusztító.» 
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él. Gondold meg csak, ez a szeretetreméltó fiatal ember 
minden berlini vén szamarat fölülmúl.» «Az idősb Bakunin 
nagyon tanult ember és szép bölcseleti tehetsége van.» 1844. 
október 16-án Párisból így ir FRÖBEL-hez: «Bakunin most 
itt tartózkodik, mindig jó reményben s kifogyhatatlan humor-
ban ; de nekem úgy látszik, hogy ő csak társaságban s nem 
nyilvánosan megy valamire. A szalonokban nem hiányzik sem-
mije, de a tudományban mindenütt hiányt szenved.» Ruge 1844. 
december 17-én anyjának ezeket irja : «képzeld csak, ez a Ba-
kunin, akit én Szibériától s minden ördögtől drága pénzen meg-
mentettem, hátam mögött ehhez a csőcselékhez csatlakozik 
(Marx és Bernays, akikkel Ruge összeveszett) s utoljára még 
azt akarja bebizonyítani, hogy azokat, miknek társszerkesz-
tője volt, nem is olvasta (az «Előre» című communista lap-
ban, melyet akkor BERNAYS Párisban adott ki). — A hűtelen 
barát iránt való lehangoltságnak ama korszakában Bakunin-
ról így ítél: Ne mulaszsza el Oroszországról Custi?iet olvasni. 
Mily figyelemre méltó benne a művelt oroszok jellemzése! 
Az ember folyton Bakunint látja maga előtt, mintha ott ülne 
előtte. Nem hittem szemeimnek, kivételemet itt mint typust 
találtam meg. Oly általános a műveltség az előkelőbb csa-
ládokban. Ezek mindenről fellengősen tudnak beszélni. Lát-
juk Bakuninnak előkelő feslettségét a ledérséghez való sza-
badságban, melyet ő mindenki számára igényel — nem de 
facto, amint azt jól tudjuk — hanem csak elvből és emellett 
az a nagyszerű szeretetreméltóság és humanitás ! Az ember 
szégyenli a saját szűkkeblűségét, de azért előttem a ledérv 
ség mint elv és az eltompultság mint szellemes aristokratia, 
mégis oly visszataszítók, mint az állandó rüh, ámbár fölfo-
gom, hogy valaki rühessé lehet bármily úton-módon 
anélkül, hogy azért elvből disznónak kellene lennie.» 1 

Később Ruge és Bakunin ismét jó barátok lettek. 

Midőn I . SÁNDOR és liberális tanácsosai ennek a szá-
zadnak az elején abban a szándékban voltak, hogy a jobbágy-
ságot azonnal eltöröljék s a tudománynak erélyes előmoz-
dításával Oroszországot a nyugoteurópai műveltségnek és 
polgárosodásnak minden áldásával és vívmányával rögtön 
boldogítsák; ekkor az ultramontán de M A I S T R E JÓZSEF gróf, 
aki mint sardiniai követ Pétervárott lakott, a cárt egy em-
lékiratban, melyet 1811-ben irt, ekép figyelmeztette: «A 
jobbágyságot Oroszországban csak természetes úton és 

1 A . Ruge's Briefwechsel und Tagebuchblätter. Herausgeg. von Paul 
Nerrlich. Berlin. 1886. I. 273. 281. 369. 373—375- 385-
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lassan-lassan lehet megszűntetni. Az a mesterséges meg-
szűntetés, melyet a császár eszközöl, a birodalmat lerom-
bolja. Most nem annyira a jobbágyságra, mint a nemességre 
kell hatni, s így és a jobbágysággal való bánásmódot 
szabályzó törvények által kell azoknak helyzetüket javítani. 
A «népfölvilágosítás» terveket illetőleg a nagytehetségű 
államférfi ezt jegyzé meg: A katholikus egyházon kívül a 
tudomány a hitet mindenütt kiölte. Minden ember, akit a 
tudománynak megnyernek, a vallás számára elvesz. A nem-
zeti jellem rossz irányt vesz; az a keresztény fatalismus, 
mely az orosz katonát lelkesítette s őt a világnak első ka-
tonájává tette, el fog enyészni; az orosz katona okoskodó 
lesz s így urára nézve veszélyesebb, mint az ellenségre.— A 
protestantismus a végső oka minden forradalomnak, melyet 
a modern kor szült. Ha az orosz kormány a protestáns ok-
tatást bevezeti és pártolásban részesíti, akkor itt is be kell 
annak következnie, ami másutt bekövetkezett. Nincs ember, 
aki oly erélyesen tud akarni, mint az orosz. Jaj az ország-
nak, ha a tagadásban találja kedvét! «Rieniste»-vé lesz, 
vagyis oly emberré, aki semmi iránt sincs tisztelettel, aki 
mindent tagad, aki mindent fölforgatna, földúlna és meg-
semmisítene.» 1 

És mindez milyen szószerint megtörtént! De M A I S T R E -
nak e szavai Oroszországon mily borzasztóan teljesedtek be. 

L E R O Y - B E A U L I E U így szól: «Oroszországban a kormány-
nak számos és szenvedélyes ellenei nem a városi és az 
országbeli alsóbb rendből toborzódnak, nem a jogfosztott 
osztályokból, melyeknek a legtöbb okuk volna a panaszra. 
Nem, hanem a művelt osztályokból, melyeket még röviddel 
ezelőtt kiváltságos osztályoknak neveztek, abból a vékony 
rétegből, melyet a néptömeggel ellentétben «értelmiségnek» 
hívnak. De ebben nincs semmi csodálni való, mert az or-
szágnak benső meghasonlását a műveltek legjobban érzik 
és fájlalják. Azért a forradalmi és liberális eszmék ő általuk 

1 L . Quatre chapitres inédits sur la Russie par le comte Jos. de Maistre, 

publiés par son fils, Rodolphe de M. Paris, Vaton, 1859. — De Maistre ta-

nácsait nem vették figyelembe. Négy évvel később így ir: «Nagyon csalat-

koznak, hogy ebben az országban 1815-öt irnak, mert itt még csak a XVI. 

században vagyunk. A tudomány ép most jutott annyira és most készül arra, 

hogy első hőstetteit végrehajtsa, vagyis, hogy a vallást galléron ragadja. A 

protestáns szellem hihetetlen hódításokat telt a papságnak mindama tagjai kö-

zött, melyek franciául vagy latinul tudnak, s ami legkülönösebb, ezt az oro-

szok kevésbé látják be, mint az idegenek.» (Correspondance diplomatique de 

Jos. de Maistre 1 S 1 1 — 1 8 1 7 , publiée par M. Albert Blanc. Paris, Lévy, 1860. 

2 vols. in 8°) 
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és a magas aristokratia által jutottak először az országba 
I. Sándornak uralkodása óta. — Ma talán nincsen ország, 
melyben az ellenzékeskedés szelleme annyira el volna ter-
jedve, mint Oroszországban. Azokat a társadalmi osztá-
lyokat, melyeket másutt conservativeknek és vezérosztá-
lyoknak tartanak, többé-kevésbé áthatotta. A főnemesség 
és a főbb hivatalnokkar rendesen és óvatosan a gúnyolt 
ellenzék korlátain belül marad; ámde a kisebb nemesség és 
a fejlődő polgárság, a csinovnikok alsóbb osztályai és az 
alsóbb papság gyermekei ennek a mozgalomnak termékeny 
csemetekertjét képezik. A néphez közel álló értelmiség kö-
rében, valamint a szegényebb és félművelt osztályokban a 
forradalmi eszmék legtöbb követőre találnak.» 

«Az 1880. évi statisztikai adatok szerint a rendőrség 
által letartóztatott izgatóknak négyötöd részök nemesek, 
papok, hivatalnokok, katonatisztek, kereskedők és tisztelet-
ben álló polgárok fiai. Húsz százalék alsóbbrendű hivatal-
nok, munkás vagy a propaganda részére megnyert paraszt 
volt. E közt a nép közt, melynek roppant tömege még 
olvasni sem tud, a tüzes forradalmárok sorában alig talál-
kozik egy is, aki olvasni nem tudna. Az összeesküvők 80°/0 
magasabb vagy közép műveltségben részesült, a legnagyobb 
rész állami iskolába járt. A radikalismusnak főfészkei az 
iskolák s minél magasabb az iskola, növendékei annál forra-
dalmi szelleműbbek. Ez ugyan senkit sem lephet meg, mert 
az iskola az ifjúságot, szerencsétlenségre, oly eszményre ké-
szíti elő, melyet a kormányrendszer kielégíteni nem képes. 
Ebben a tekintetben az államhatalomnak nem szabad magát 
ámítania; a szükségletek által, melyek a tudományt és mű-
veltséget növelik, a kutatás szelleme által, melyet fölébresz-
tenek, a jogban és észben való hit által, melyet az emberbe 
öntenek, a tudományszomj által, melyet keltenek, s az 
összehasonlítások által, melyekre fölhívnak — mindezek 
által a tudomány és a műveltség, bármily fölügyelet alatt 
álljanak is, bírálatra, szabad kutatásra, kővetkezésképen a 
liberalismusra és az újítás szellemére ösztönöznek. Ebből az 
indokból az egyeduralkodónak alattvalói annál kevésbé meg-
bízhatók, minél inkább bővülnek azoknak ismeretköreik. A 
császári kormány ezt homályosan érezé; azért — dacára 
nemes törekvésének, melylyel a nemzetnek szellemi művelt-
ségét akarta — gyakran alkotott a tudomány, az egyetemek 
és az iskolák ellen korlátozó szabályrendeleteket. Miklós, 
amint tudjuk, a tanulók számát rendszeresen korlátozta s az 
oktatást megrövidítette. II. Sándor tiszteletet érdemel, mert 
elődjének példáját ebben nem követé; de dacára minden 
hivatalos biztatásnak, melyben pazaron részesült, a tudomány 

45 
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a tanítók és a tanítványok a kormány szemében többé-
kevésbé gyanúsak maradtak. Ez alig is lehet máskép; en-
nek a gyanúnak, mely ügyetlenül a kellemetlen szabály-
rendeletek és féltékeny gyanakodás leple -alá rejtőzött, 
okvetetlenül le kelle hangolnia a tanítót és tanítványt 
egyaránt.» 1 

«Masaryk GARRIGUE TAMÁS liberális protestáns bölcselő 
így nyilatkozik: «Az orosz népnek nagyrésze tudatlansága 
és műveletlensége mellett is szigorúan egyházias és vallásos 
szellemű. Amint a nép, akép papsága is tudatlan, sem 
theologiai, sem más tudománya nincs. Az államegyház a 
szó szoros értelmében nemzeti egyház; a kormány arra 
törekszik, hogy a kizárólagos orosz nemzeti jellemvonást a 
«pravoslavie»-vel (a görög «orthodoxiával») egyesítse. Azért 
az igazhivő egyház kebelében felekezetet nem ismernek el ; 
az orosz hihet, amit akar, de azért az államegyházhoz tar-
tozik s addig azt el nem hagyhatja, míg Oroszországban 
lakik. A többi vallásokat tűrik ugyan, de azon vannak, 
hogy az orosz igazhitűséget a más vallásúak között is ter-
jeszszék; a legrosszabb bánásmódban a lengyelországi ka-
tholikusok részesülnek.» 2 

1 Leroy-Beaulieu, Das Reich cler Zaren. 1884. II. 431. 432. — «Or-
gyilkost nem szültem, orgyilkossá az iskola tette, melyet átkozok», irta Mla-
detzki asszony Loris-Melikov tábornoknak, amint a fia merényletéről s mint 
nihilistának kivégeztetéséről a hírt vele közölték. (National-Zeitung vom 7. 
Márz 1880. I. Beik) 

2 V. ö. Eckardt, Aus der Petersburger Gesellschaft. 5. Aufl. 1880. S. 
197—225 : «Protassow gróf huszártábornok és szárnysegéd, aki mint a szent 
zsinatnak prokurátora Oroszországban, az igazhivő egyház fölött a jogart, 
vagyis inkább a pallost forgatta, volt az, aki Lithvániában és Fehérorosz-
országban a görög-egyesült egyházat megsemmisítette (1839.) s ez által az 
orthodox propagandának szabad útat nyitott, mely a katholikus lengyel mű-
veltségnek romjain a porosz határok felé terjed s az oroszosításnak, melylyel 
demokratáink Oroszországnak határszéleit szerencséltetik, legfőbb tényezője. 
Legfőbb eszköze egy Semáschko József nevű fiatal görög-katholikus pap volt, 
aki lengyel- és katholikus-gyűlölete által tűnt ki s ezért püspökké lett. Azon-
ban az orosz főpapságnak tagjai nem titkolták el az áruló egyházfejedelem 
ellen érzett megvetésüket, aki az elvált egyházak újra egyesülésének főesz-
közlője és létesítője volt; Gideon, Pultava érdemes püspöke, aki az orosz 
egyháznak egyik legtiszteltebb és legtudományosabb papja volt, Semáschkót 
nyilvánosan Júdásnak nevezte s vele minden érintkezést megszakított. Az orosz 
egyház életére és benső fejlődésére nézve az egyesülésnek erőszakos meg-
támadása és megszűntetése által líj korszak kezdődött. Az orosz papságnak 
addig kisebbségben levő fanatikus és türelmetlen elemei azonnal fölülkereked-
tek s irányadók lettek. Ila eddig a legtekintélyesebb püspökök főgondjukat 
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«Ilyen Oroszországban a népnek szellemi állapota; de 
a művelteké egészen másképen áll. Nagy-Péternek erőszakos 
reformjai óta az európai polgárosodás szellője befuval a 
csendes Oroszországba s azokat az állapotokat szüli, melye-
ket jellemzően nihilismusnak nevezünk. Az orosz nihilismus 
különbözik attól a félműveltségtől, amely egész Európában 
nem annyira a módra, mint inkább a mértékre nézve nagyon 
el van terjedve. Az orosz betegség az egész világ betegsége, 
de az oroszok sokkal nagyobb mértékben szenvednek benne, 
mint a többi nemzetek. Az egész abban áll, hogy a szabad 
német protestantismus Oroszországban a görög orthodoxiát 
fölbomlasztja. A kedélyek minél inkább hozzászoktak az egy-
háznak vezetéséhez, annál tarthatatlanabbak, ha erkölcsi 
alapjoktól megfosztatnak s így az orosz nihilismus a par 
excellence modern tarthatatlanság, a világnak legdurvább 
állhatatlansága. Az a baj, melynek kikutatását Puskin a 
bölcseletre bízza s melyet az angol «hóborthoz» hasonlítva, 
orosz mélabússágnak nevez, olyan mélabússág, mely az élettől 
mindinkább elfordul, nem egyéb, mint életuntság, mely a 
vallástalanságnak következménye. Aki a szentet és az esz-
ményit eldobja, az az életet üresnek, komornak, unalmasnak, 
vigasztalannak találja; a művelt oroszok pedig gyermeksé-
güknek, népüknek eszményét lábbal tiporják s így oly 
jellemeket hoznak létre, mint Onegin, Petsorin, Neshdanov, 
s a legjobb esetben Lenski . . . Az oroszoknak Voltaire, 
Byron és Schoppenhauer az új evangéliumuk; magukkal és 
az összes társadalmi intézményekkel elégedetlenek lévén, a 

arra irányozták, hogy a papság több theologiai képzettségben részesüljön, 
most az Unió által a propagandára és külső terjeszkedésre fordíták figyelmü-
ket. A keleti igazhitű egyháznak nagyrészt a szláv jellemnek szenvtelenségén 
és tétlenségén alapuló türelmessége oly munkakedvvé vált, mely épen nem 
szellemi természetű s az orthodoxiának hagyományaival tökéletesen ellentét-
ben áll. — Megszokták, hogy minden más hitűt eretneknek tekintsenek s 
aszerint bánjanak is vele, az óhitű eretnekek iránt az államhatalomnak ke-
gyetlenségét fölülmúlják s az egyháznak főföladatát tisztán az állami céloknak 
támogatásában találják. Vetélkedve igyekeztek az eretnekeket megtéríteni, 
mire az egyházi hagyományoknak buzgó képviselői, Philaret, a kitűnő 
moszkvai metropolita, a kiewi érsek s mások annál aggasztóbban csóválták 
fejüket, minél inkább megtagadták a dicsvágyó fiatalabb papok az engedel-
mességet s csupán a procurátornak és társainak engedelmeskedtek. A sokszor 
említett s az orthodox-görög egyháznak becsületére nézve nem igen hízelgő 
propaganda, mely a negyvenes évek óta a protestáns lettek, eszthek és livek 
között létesült, csak akkor sikerülhetett, miután a lithvániakat és fehérorosz-
országiakat megtanították arra, hogy az államnak állítólagos javát az államnak 
és az egyháznak valódi vallási és erkölcsi érdekei fölé helyezzék.» 

45 * 
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modern ifjúság" keserűségében önmaga s az egyháznak és az 
államnak, a «névtelen Oroszországnak» őt ingerlő tekintélye 
ellen fordul.»1 

A jobbágyság megszűntetésének következményeit ille-
tőleg, a vélemények nagyon elágazók. Az egyik részen 
túlnyomó a fény, a másikon pedig az árnyoldal. 

E C K A R D T 1 8 7 0 - b e n így irt: « A nagy földbirtok a csőd 
felé közeleg, a parasztság kicsapongásba, munkaiszonyba, 
tobzódásba és szegénységbe sülyedt. A gazdasági viszo-
nyoknak conservativ, demokrata és politikailag semleges 
megítélői abban egyetértenek, hogy a termelés hátra megy, 
hogy a marhaállomány és a megmunkált területeknek tér-
fogatuk folytonosan csökken, a földnek és a talajnak ára kiseb-
bedik, a parasztok erkölcsisége borzasztó módon hanyatlott, 
s hogy a népművelődés emelésére minden eszköz hiányzik.» 

«Ama «Falusi levél»-ben, mely 1865-ben a moszkvai 
hírlapban megjelent, a többek között ez áll: «Az idei nyarat 
Moszkvától délkeletre eső vidéken töltöttem, amelyet régen 
ismerek, és amelyhez engem minden személyes érdekeim 
kötnek. Mi tűnt ott szembe? Általános levertség és szenv-
telenség, gondtalan, napról-napra való éldegélés, henyeség, 
iszákosság és tolvajság . . . Egy gazda sem bizonyos arról, 
hogy munkásai másnap reggel meg nem szöknek, anélkül, 
hogy a jószágot megétették, a kemencét befűtötték volna 
és pedig nem összeveszés következtében mennek el, hanem 
mert a közeli faluban ünnep van és Vanka a Fedkának 
azt mondta: Menjünk pajtás, ott pálinkát mérnek, — nézzük 
meg.» Az egész cselédség három-négy nap múlva ismét 
visszatér, de azalatt a marha megdöglött vagy legalább a 
szüks.éges munka abban maradt . . . Hétfőn senki sem dol-
gozik, sem magának, sem másnak; minden ünnep legalább 
is három napig tart. Parasztjaink közt a pálinkaivás ünnepi 
mulatságból hétköznapi foglalatossággá lön; a paraszt nem-
csak az ünnep tiszteletére iszsza le magát, hanem minden 
kedvező alkalommal.» 

«Cár atyuskánk — így szólt egy jámbor paraszt bizo-
nyos -templom-ünnep alkalmával az összegyűlt tömeghez — 
adott ugyan nekünk szabadságot, de az nem illet meg min-
ket, mert értelmünkkel nem fogjuk föl. Azért imádkozzunk, 
igazhívő keresztények, hogy az egeknek cárja és a bol-
dogságos szűz anya nekünk értelmet adjon, melyre szüksé-
günk van, hogy bennünket a szabadság el ne rontson.» 2 

1 Masaryk i. h. 2 1 9 — 2 2 1 . 
2 Eckardt, Russlands ländliche Zustände seit Aufhebung der Leibeigen-

schaft. 1870. S. 92., 243. — V. ö. a szlavofil Koselevnek leirását is. V. 

ö. 206—217. I. 
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1881. év november havában egy szabadelvű publicista 
így ir Pétervárról: «A mai Oroszországban a nemzetgaz-
dászat minden tudományok között a legelső. De minélinkább 
kutatjuk a belső állapotokat, annálinkább nő az a föladat, 
hogy egyetemes reformok által átalános javulást idézzenek 
elő. A választmányokban mindenütt az a tény lép előtérbe, 
hogy benső Oroszországnak gazdasági viszonyai a legfon-
tosabb dolgokban hanyatlanak. A parasztok fölszabadításának 
nevezetes ténye, amelyben mint valami fensőbb kinyilatkozta-
tásban hittek és még ma is hisznek, úgy tűnik föl, mint a 
munkaerő és termelés sülyedésének kezdete. Az ember azt 
az elszomorító tapasztalást teszi, hogy a szeretett paraszt 
napról-napra kevesebbet dolgozik, többet iszik s anélkül is 
alacsony fokú művetségéből folyton veszít. Arról alig be-
szélnek, hogy a nagy a földbirtok egészen tönkre van téve, 
naponkint fogy. De mi köze a tősgyökeres orosznak, a tiszta 
liberálisnak a nagybirtokoshoz! Ha az tönkre megy, annál 
jobb, mert csak a nép fejlődését akadályozza s arra törek-
szik, hogy a parasztot leigázza vagy annak rovására meg-
gazdagodjék. Már pedig a paraszt az igazi orosz, a valódi 
nép. A nagybirtoknak helyzetéről tehát évek óta nem be-
szélnek, de annál többet beszélnek a tisztelt parasztok bir-
tokáról. Itt, mint máshol is, nem akarják látni, hogy «mi van», 
hanem azt, hogy mi a liberális ? Ami a paraszt kitűnőségéről 
szóló tanba és az azt környező elnyomás veszélyeibe bele 
nem illik, azt nem látják, még ha oly látható volna is, mint 
valami templomtorony a sík földön. Hogy a parasztnak nincs 
szükséglete, hogy tudatlan, hanyag, hogy egyedül magára 
s néhány megvesztegethető hivatalnokra van hagyatva, hogy 
durva helyzetéből magától menekülni nem tud ; hogy veze-
tésre, még pedig nagybirtokos által való erőszakos vezetésre 
van szüksége ; hogy a parasztnak nem kevés, sőt inkább már 
sok földje van s hogy még sincs semmije, mert minden a 
község tulajdona ; s hogy annálfogva nagybirtokos osz-
tályt kell újból alapítani, annak elemeit erősíteni s a vezér-
szerepnek egyrészét reá bízni s hogy az ilyen vezetés, még 
ha rossz volna is, jobb szolgálatot tenne, mint bármennyi 
próbálkozás arra nézve, hogy a lerészegedett parasztot a 
saját lábára állítsák ; hogy a községi birtoknak megsemmi-
sítésére (?) kell törekedni (?): ezek mind olyan dolgok, melyek 
a pétervári orosznak összebonyolódott, liberális és fölvilágo-
sodott eszménykőrébe nem illenek be. Legyen meggyőződve, 
hogy a német «doctrínarismus» a mi urainkhoz még iskolába 
járhat, természetes, nem a kitartást, hanem az eszmény fo-
lyamat pillanatnyi erélyét illetőleg, amit különben egészen 
természetesnek tartok, mert az orosz néppolitikusok még 
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tapasztalatlanabbak s a gondolatra büszkébbek, mint a né-
metek. — Sokat markolnak, de keveset fognak. Azonkívül 
mindenik építész házat akar építeni, de egy sem akar követ 
kőre helyezni. S mindezek között talán az a legrosszabb, 
hogy míg itt hegyeket hánynak egymásra, addig a vidéken 
mindent a pusztulásnak romja takar. Csupa új törvényeken 
dolgoznak és nincs idejök a régieknek végrehajtására. Az 
országban olyan törvénytelenség és jogtalanság uralkodik, 
hogy még egy török kadi is csodálkoznék rajta. Az alapos 
változtatás s körültekintőbb határozatok reményében a ha-
tóságok, különösen a központban, a világos törvényeket is 
teljesen megvetik, mert egyátalán nem alkalmazzák. . . I. 
Péter szigorú reformátor volt; de utódainak légiói még kí-
méletlenebbül járnak el, mint ő. Még a törvénynek alkalma-
zására időt sem adnak s már is új állja helyét; egymás 
sarkába lépnek. Szóval, a jóakaratot tagadni nem lehet, 
de az értelem hiányzik fönn, mint alant. 1 

T H U N A L F O N Z tanár így ir: A paraszt fölött tekintély-
nek kell uralkodnia. Bár az oroszok népüknek oly elpusztít-
hatatlan józan értelmet tulajdonítanak, hogy valamely tekin-
télynek a beavatkozása csak zavart idézne elő s az állapotokat 
rosszabbítaná: mégis meg kell vallanom, hogy én egészen 
más nézetben vagyok. Az orosz paraszt a legnagyobb mér-
tékben tudatlan s jellemre nézve sokkal gyengébb, mint a 
nyugoti népek. Ez a jellemgyengeség az életnek minden 
viszonyában és pedig úgy gazdászati, mint erkölcsi tekin-
tetben mutatkozik.» 

«Azok az okok, melyek, mint láttuk, a parasztgazdaságra 
rombolólag hatottak, a jobbágyság idején a földbirtokosban 
ellensúlyra találtak. A földbirtokos, aki közönségesen birto-
kán lakott, vagy legalább egy gazdatisztet tartott, élelmezé 
a nagy családokat, melyek most föloszlottak s az örökségek 
fölosztása folytán elszegényedtek. Erdekében állott, hogy 
parasztjait szerencsétlenségek által tönkre menni ne engedje 
s őket segélyezé, ami most legföiebb egyes esetekben a 
gabonatárak és tűzbiztositó intézetek, vagy közönségesen 
a falusi tőkepénzesek és uzsorások részéről kisebb mérték-
ben történik. A földesúr volt az a tekintély, amely a köz-
ségi kormányzatra és a parasztnak társadalmi életére fölügyelt 
s azt, ha nagyon lerészegedett, meg is verette; most nincs 
semmi ellenőrzés s a parasztközség maga határozza meg, 
szabad-e pálinkamérést nyitni vagy nem. A földesúr segít-
sége és tekintélye megszűnt; a paraszt ügyekbe való társa-
dalom-politikai beavatkozását mellőzik s ezáltal a paraszt-

1 Kölnische Zeitung, 1881. novb. 17. 319. sz. I. lap. 
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ságnak társadalmi és gazdasági életében rés támadt, melyet 
annál érthetőbben lehet észrevenni, minél igazságosabban és 
minél jobban kormányozta a földesúr birtokát és jobbágyait.1 

Ezt a rést ki kell tölteni és a szabadság alapján új intéz-
ményeket létesíteni, melyek a földbirtokosoknak előbbi 
teendőiket pótolják. E tekintetben az állam és az önkor-
mányzó testület sokat tehet. Az örökösödés törvénye által 
az idősb fivérnek oly előnyt lehet biztosítani, amely az 
ifjabbakat az osztozkodástól visszatartja, orvosok alkalmazása 
által az embereket és az állatokat a betegségtől és a ha-
láltól meg lehet óvni, gabona magtárak és segélyösszegek 
kiosztása által a gabonában és a vetőmagban való hiányt 
elkerülhetni s az épületekben, barmokban és gabonában 
okozott kárért (jégverés, tűz) biztosítás által kártérítést lehet 
kapni. Mindenféle bankokat lehet alapítani s a szükségletek 
szerint hitelt szerezni. A paraszt önkormányzatnak ellenőr-
zése által az uralkodó csalásokat és igazságtalanságokat el 
lehet kerülni s a pálinka méréseket korlátozni. Az egész 
benső gazdászati életet lehet rendezni, de ez máskép nem 
történhetik, mintha a hivatalnokokat a népből választják s 
hogy ha ez a kormányzatban való részvétel és annak tá-
mogatása által a reformot egyátalán lehetővé teszi. A benső 
gazdászati és társadalmi életnek újjá születését fölülről elő-
mozdíthatják vagy akadályozhatják ugyan, de utóvégre is az 
a néptől magától függ. Es ha ez a nép oly szegény, oly tu-
datlan és oly gyönge jellemű, mint az orosz nép, akkor még 
a legjobb törvényeknek is sok időre lesz szükségök, hogy 
teljesen működésbe jöjjenek. Valamely népnek bármily 
irányú művelődése, nem néhány törvénynek vagy múlékony 

1 Tsernytsevski nihilista 1862-ben így irt: «A jobbágyintézmény két-
ségen kívül sok visszaélésnek a lehetőségét foglalta magában, ön bizonyára 
jól ismeri a kegyetlenségnek, a hírvágynak és a cynikus erőszakosságnak 
amaz eseteit, melyek a jobbágyságból származtak. De ha meg is engedjük, 
hogy az ily esetek számosak voltak, abban mégis meg kell egyeznünk 
a jobbágyintézmény exvédőivel, hogy a törvénynek mindama kiáltó megszegései 
csak kivételek voltak az általános szabály alól és hogy az uraságoknak nagy 
többségök nem volt rossz ember és hogy azok nem lépték át a határaikat azoknak 
a jogoknak, melyeket nekik a törvény vagy a törvény befolyása alatt a szo-
kás biztosított. A törvényes jobbágyság nehéz volt a szolgákra és hasznos az 
államra nézve ; de tökéletesen megfelelt társadalmi szervezetünknek. Az új 
szabályrendelet szerint a fölszabadított parasztoknak minden rubel helyett, 
melyet a régi jobbágyság idejében fizettek, az uraságnak 1 rubelt és 10 
kopeket kell fizetniök.» (Lettres sans adresse. Sur l'abolition du servage en 
Russie. Tar N. Tsernytsevsky. Traduit du Russe. Liège, P. Bossy, 1874. p. 
24. 79. 
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nemzeti izgalmaknak, amelyekre az oroszok oly annyira 
hajlandók, sziileményök, hanem a kitartó és fáradságos 
külső és belső műveltségnek az eredménye. Az oroszok, 
akik kormányuktól gazdászati és társadalompolitikai bajaik-
nak gyökeres megszüntetését követelik, népöknek műveltség 
fokát részint túlnagyra becsülik, részint pedig maguk is 
annak jellemgyöngeségében szenvednek. A nép hasonlít az 
egyes emberhez; minél erélyesebb és crősebb annak sze-
mélye, annál többet bízik a saját erejében s nem okoz 
másokat szerencsétlenségeért s annál kevésbé hí másokat 
segítségül. •— Nem a kormány az ellenség, mely ellen az 
elzüllött orosz nemesség küzd, hanem más ellensége van: 
a saját hanyagsága, tudatlansága s jellemgyöngesége, gond-
talan életre való igénye s végre képtelensége arra, ami a 
világon mindent alkotott — a munkára.1 

Oroszországnak legközelebbi jövőjéről nehéz ítéletet 
mondani. Vannak komoly megfigyelők, akik a legjobbat re-
mélik. Kívánjuk, hogy ezeknek az optimistáknak lenne, de 
attól tartunk, hogy a pessimistáknak lesz igazuk. 

A jelenlegi császárnak trónralépte után tiz hónappal a 
«Kölnische Zeitung»-nak fönnebb említett levelezője Péter-
várról így irt: «Alig lehet a 20 és 40 éves kor között 
olyan férfit találnunk, aki nem azon a veszélyes úton ha-
ladna, melynek végcélja a nihilismus vagy jobban mondva a 
forradalom. Ez a doctrinalis liberalismus az, mely itt min-
den fölött uralkodik s melynek tanítványai innen és más 
városokból mint hivatalnokok, katonatisztek s magánzók a 
vidékre mennek, hogy ott nézeteiket terjeszszék, ez az éles 
elmű s mégis vak liberalismus, mely a nihilismusnak útját 
egyengeti. Csekély számban vannak azok, akik a cárság 
mellett foglalnak állást, legyen azért, mert a szlavisták tör-
ténelmi doctrinalismusának hódolnak, vagy mint a cárság 
lovagjai a nihilismusnak állják útját . . . Épen most érik a 
századokig ápolt központosítás gyümölcse, mely a cári in-
tézményen kívül minden más életet elhervasztott. Aggódva 
kutatnak erők után, melyeket a székvároson kívül a forra-
dalom és ledérség ellen igénybe vehetnének. Sajátságos 
látvány: a Kazan-templom előtt ezrek kívánják a nem rég 
megölt cárnak szentté avatását; és Gatsinában a cár hiában 
vár azokra a karokra, melyek őt a gyilkosoktól megment-
sék. Az már régi dolog, hogy a trónt csak a felsőbb osz-
tályok egészséges állapota tarthatja fönn s hogy a forra-

1 Thun, Landwirtschaft und Gewerbe in Mittelrussland seit Aufhebung 

der Leibeigenschaft. 1880. S. 32. 150. 152. — V. ö. Wallace és Beaulieu 

műveiben is az illető fejezeteket. 
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dalom azon kezdi, hogy a felsőbb osztályokat megsemmisíti. 
Hányszor emlékeztetnek bennünket Necker és Mirabeau 
korára, a francia aristokratia, parlament és a gironde vak-
ságára ! S a következmény nem fog elmaradni: látni fogjuk 
a girondistákat, a bureaukratiának legélesebb eszű libéra-
lisait a kormányrúd mellett, s azután látni fogjuk őket, 
mint az 1792-ikieket elesni. Ma a cár ép úgy elzárkózik 
Gatsinában, mint egykor Lajos Versaillesben. De futni lesz 
kénytelen s akkor Moszkva lesz utolsó menedéke. Már 
többször megmondottam, hogy ha a cárt valami megment-
heti, az a moszkvai Kreml lesz az a vár, ahol Nagy-Péter 
Oroszországa végződni fog s ezt a 200 év óta rendes útjáról 
íeterelt országot ujolag egészséges viszonyok közé lehet 
terelni. — De mindenesetre más alakban, mint a mai. Az 
a nagy népképviselet, melyet a forradalom követel, mely 
talán a titkos összeesküvésnek vége s az óriási birodalom 
nyilvános pusztulásának kezdete lesz, csakis Moszkvában 
ülhet össze. S naponkint nyilvánvalóbb lesz, hogy egyedül 
ez a menekvő út a föloszlásnak elviselhetetlen állapotából, 
melyben most létezünk. A mostani helyzet nem tarthat so-
káig, mert ez a teljes anarkhiához vezető út.»1 

«De mindent megfontolva», mondja SCIIERR tanár, «a 
nihilismust a XIX. század művelődés és erkölcstörténelme 
legnevezetesebb jelenségének kell tartanunk. A század má-
sodik felének művelődés jellegét bár nagyon visszatetszőn és 
visszataszítón, de egyszersmind tökéletesen és behatóan vi-
lágítja meg. A nihiiismus semmi esetre sem csupán tünékeny 
jelenség, nem helyi tévedés. Dacára túlzott-orosz színezeté-
nek az európai névre teljesen igényt tarthat. Ez a mate-
rialismus kakangeliumából folyó szükséges következmény, 
melyet a XIX. századnak materialistái a XVIII. század ma-
terialistái után fecsegnek, s valódi vagy állítólagos külön tu-
dománynyal .vegyítve újra fölcicomáznak. Az orosz nihi-
listák csak szemtelenebbek és szemérmetlenebbek, vagy ha 
úgy akarjuk, bátrabbak és következetesebbek voltak, mint 
Európa többi államaiban a tanári székeken, a bonctermek-
ben, irodákban és börzéken, valamint a parlamentek termeikben 
és a birói hivatalokban ülő anyagelvűek. Ez az egész kü-
lönbség. Tehát csakis mennyiségi. Mert a rendkívül korsze-
rűen kifejlett embereknek minden fajtájuk szakadatlanul és 
buzgóan azon fáradozik, hogy a nihilismust orosz-nemzeti sa-
játságából kivetkőztetve, eurúpai jellegűvé tegye. Akár szán-
dékosan, akár öntudatlanul, az már a végeredményre nézve 
tökéletesen mindegy. Magától érthető, hogy ellene vagy 

1 Kölnische Zeitung. 1881. deceml>er 20. 352. sz. 2. lap. 
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csak nagyon keveset, vagy semmit sem lehet tenni(!). A 
baj közéig s lefolyásának meg kell történnie. Mert mint a 
mult század második felében, akép a mi századunknak má-
sodik felében is mindenki mind terjedelmesebben, mélyre-
hatóbban s gőzerővel azon működik, hogy a zsilipeket föl-
húzza és a gátakat átszakítsa, hogy az európai vízözön — 
igen «vízözön» — betörjön.» 1 

Ugyanaz a szerző az orosz nihilismusról irt munkájának 
végén így ír: 

«Gúnyoljátok és nevessétek ki bár a «feketén látó 
szerzőt. Most még van időtök és kedvetek rá, ezt az örö-
met nem irigylem tőletek. Az átaiános európai fölfordulás 
be fog következni, ha még oly mélyen dugjátok is fejeite-
ket gondtalanságtokban, önteltségtekben és könnyelműség-
tekben a homokbuckákba, ti tollatlan strucmadarak.» 

«A forradalom szelleme, vagyis az az őrült képzelődés, 
hogy az ember a saját sorsát az összes létezőnek lerombo-
lása által megjavíthatja, a tömegben oly mértékben létezik, 
amint még sohasem, mióta csak az emberi társadalom fönnáll 
s a vad pusztítás ösztöne kiterjedésben, mélységben és erő-
ben naponkint, sőt óránkint növekszik.» 

«De ki állítsa meg vagy távoztassa el a fenyegető ve-
szélyt ?» 

«A királyság ? Mintha ez nem úgy érezné magát, mint 
a madár az ágon?» 

«Az aristokratia? — Ez csak még festve létezik. 
«Az úgynevezett polgárság ? — Ez a nagy társadalmi 

tönköt a verseny vad forgószele által támasztott túltermelés-
és szerzésvágyával, erkölcsi lanyhaságával és politikai gyá-
vaságával csak sietteti.» 

«A tudomány? — Ez, jóllehet akarata ellenére, az egész 
földi létnek elistentelenítését és anyagiasítását nagyban elő-
mozdítá s következőleg a nyers ösztönöknek ápolásuk s a 
durva szenvedélyeknek terjedésük által közvetve vétkezett. 
De ezek az ösztönök és szenvedélyek a fölforgatásnak leg-
tevékenyebb emeltyűit képezik. Azonkívül a tudomány arra 
van kárhoztatva, hogy a socialismus, nihilismus és anarchis-
mus seregéhez újoncokat toborzzon, amennyiben a tanult pro-
letárságot évről-évre tömegesen szaporítja s épúgy, mint a 
kapitalismus, arra van kárhoztatva, hogy az iparnak elő-
mozdítása által a tanulatlan proletárságot tömegesen te-
nyészsze. 

«Talán a különféle protestáns egyházak? Hiszen ezek 
összesen és egyenkint a szétmállás betegségében szenvednek.» 

1 Scherr, Neues Historienbuch, Leipzig, 1884. S. 58—60. 



«A görög egyház? — Ez annyi volna, mint a kősziklá-
tól ösztönt, erőt és működést várni. 

«Az államsocialismus? A törvényes socialismus csak 
arra fog szolgálni, hogy a törvénytelennek képzeleteit és 
kéjeit ösztönözze és fokozza.» 

«Tehát nem volna már olyan gát, melyet a fenyegetve 
közelgő vízözön elé lehetne állítani,?» 

«De van. A német hadsereg. Európában minden más 
kérdéses, megbízhatatlan és tarthatatlan. Mindaddig, mig a 
német hadseregnek szervezete, a fegyelem és az engedel-
messég megmarad, a veszély föltartóztatható.» 

«De csak addig? — Emberi számítás szerint igen, épen 
csak addig. Mi a communismus malmára hajtjuk a vizet. 
Az nem tesz semmit, hogy eddig minden időnkint és helyen-
kint létrejött comm mistikus kísérlet siralmas és gyalázatos 
kudarcot vallott. Az emberiség ebből semmit sem tanult. 
Az emberek tudvalevőleg sem tanulni, sem megtérni nem 
akarnak, hanem ámíttatni, csalatkozni. Minél ügyetlenebb a 
szédelgés, annál több hivőre talál. Minél bolondabb az 
eszelősség, annál átalánosabb a helyeslés. Minél aljasabb a 
bohózat, annál nagyobb tetszésben részesül. A communis-
musnak bohózata lejátszódik, hogy oly borzasztó szomorú-
játékban végződjék, aminőt a világ még aligha látott. Ki 
tudja, vájjon az a társadalmat barbárrá teszi, vagy megtisz-
títja-e? Az egész polgárosult világ minden módon és teljes 
erejével önhittségével és nagyzás hóbortjával, nem válogatós 
kapzsiságával és féktelen élvezetvágyával közremunkál e 
szomorújáték szerkesztésében. Már csak azért is, mert az, 
industrialismust többé nem nélkülözheti, sőt inkább kény-
szerítve van a Molochnak óriás tagjait, mely az embert a 
gépnek rabszolgájává és az üzérkedés játéklapdájává ala-
csonyítja s izzó érckarjait millió áldozatok után telhetetlenül 
nyújtogatja, annyira kiterjeszteni, hogy a kétségbeesés végre 
is ama gondolatot ébreszti benne, hogy az óriási bálványt 
végtére is szét kell rombolni. Akinek jó szemei vannak és 
azokkal látni akar, előre megmondhatja, hogy a XIX. szá-
zad alkonyán a forradalomnak olyan krátere fog megnyílni, 
melyhez térfogatra, mélységre és a kitörés erejére nézve 
az 1789—1794. évi csak szerény tűzijáték volt.» 

SCHERR véleménye szerint a katholikus egyház sem 
képes a katasztrófát megakadályozni, mert a katholikus or-
szágokban, amelyekben, mint Franciaországban, Olaszország-
ban, Spanyolországban, Osztrákországban, Lengyelországban 
és Írországban «szabad» és «uralkodó» volt, szintén nem 
birta a forradalmi szellemet száműzni, sőt még az egyházi 
államban sem. 



Mi is abban a nézetben vagyunk, hogy emberi előre-
látás szerint a mostani viszonyok között a katholikus egy-
ház sem lesz képes «a forradalom sárkányát» legyőzni, míg 
a népeket borzasztó csapás nem fogja érni és megtanítani. 
De nem az egyházon múlik, mintha az segíteni nem birna, 
hanem az embereken, akik a segítő kezet visszalökik. A 
legügyesebb orvos, a leghathatósabb gyógyszer, a legjobb 
és leghatékonyabb gyógykezelés sem képes a beteget meg-
gyógyítani, ha az az orvosságot be nem veszi, vagy olyan 
életmódot folytat, mely a gyógyításnak minden sikerét meg-
hiúsítja. A katholikus egyház az utóbbi századokban sehol 
sem volt teljesen szabad, sehol sem volt uralkodó, még az 
egyházi államban sem. Ha végre ezt is át kelle engednie a 
forradalomnak, az nagyon könnyen érthető és természetes 
dolog. Mert ha egész Európában szellemi dögvész uralko-
dik, teljességgel lehetetlen egyetlen országot attól megóvni. 
Nincs az a családatya, aki képes volna lakását s tűzveszély-
től s övéinek életöket a haláltól megóvni, ha a város min-
den oldalon ég, vagy a levegő fertőző anyaggal és miaz-
mákkal van tele. De ily esetben nem a családatyát terheli 
a felelősség, hanem azokat, akik a tüzet támasztották, élesz-
tették és maguk körül gondtalanul terjedni hagyták s akik 
alkalmat adtak arra, vagy legalább meg nem akadályozták, 
hogy a mérges fertőző anyag kifejlődött és elterjedt, midőn 
idejekorán életbeléptetett óvó rendszabályok a bajt csírájában 
elfojthatták volna. 

^ ^ l i b e r a l i s m u s azt fog aratni, amit vetett. 

KÖZÉP-

és mm * ^ * /<? V A 
TORT'eOMt & <tA 

rfüiÉztit TSJ^m^í 

Hibaigazítás : Az 550. lap 1. sorában «1789-iki forradalomnak» helyett 
tévesen «!879-iki forradalomnak» áll. 




