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«Oh ég, sogíts! mi lesz még halá lom « t á n ? ? » 

Luther Márton. 

• Az erőszakos forradalom magában véve bűntet t , s én 

nom hiszem, hogy vannak jó forradalmárok, m in t kartár-

saim közül némelyek hiszik.» 

Bismarck. 1884. máj. 9. 

a német-birodalmi gyűlése». 

«A világot oszmók kormányozzák.¡< 

lleyel, Comte stb. 

«A tizonhatodik századnak néniot reformátorai a bie-

rarkhia ós annak fojo, a pápa ollen föllázadtak s a szellemi 

hierarkbia helyérő a szellomi anarkbiát tették.» 

Jiuge Arnola. 

.„JBWJFCTJ JIUIÚ TFLMFI ' 1 1« 

¿ R E S E O I T U & O ^ A N Y C Ö Y B T E M 

K f c M Ujtört 

Lelt naptél 

jCWporti 

»WWW»»*» 

L n á m > 

ő-f l^K 

%11/91: W M 



H í l h í S 

E L Ő S Z Ó . 

Alig van mü a német világirodalomban, mely 
mostanában nagyobb feltűnést keltett volna, mint 
Janssen nagy munkája <A német nép történelme és 
Hohoff Vilmosnak jelen müve. Hogy miért, azt indo-
kolva találjuk a szerző előszavában, mely a többek 
között a következőket tartalmazza: 

«A most dicsőségesen uralkodó XIII. Leo pápa, 
akinek bölcseségét és békeszeretetét még a katho-
licismusnak belátóbb ellenségei is elismerik, ismételten, 
de különösen 1881. június 29-én kelt encyklikájában 
a modern forradalom okozójának a tizenhatodik szá-
zadbeli reformatiot mondotta. — E miatt a protestáns 
lapok, élükön a «Kreuzzeitung»-gal és a »Reichs-
bote»-val, a pápát ingerült hangon tudatlanságról 
vádolták, és ajánlották neki, hogy történelmi .tanul-
mányait mélyítse. Sőt egyik szaktudós, névleg dr. 
Tschackert, a königsbergi egyetemen az egyház-
történelem tanára «Evangélikus vita a római egyház 
ellen » (Gotha, 1885) című iratában 'elég» vakmerő 
volt azt állítani, h o g y : «az evangelikus egyházat még 
senki gyalázatosabban nem rágalmazta, mint XIII. 
Leo, a jezsuiták tanítványa.» Ez minket némi tekin-
tetben mégis csak meglepett, úgy, hogy nem tar-
tottuk fölöslegesnek egyszer már bővebben kimutatni, 
hogy a tudatlanság és a rágalom tulajdonképen kinek 
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a részén van. — Janssen János a reformatio korának 
remek ecsetelésében a tényeket bőséges forrástanul-
mányok nyomán csaknem kimerítően összeállította 
ugyan; mindazáltal vannak elegen, akik a tényeknek 
túlnyomó erejöket az által vélik gyengíthetni v a g y 
egészen megsemmisíthetni, hogy magukkal és mások-
kal el akarják hitetni, miszerint Janssen, mint katho-
likus pap, természetesen sokkal elfogultabb és irány-
zatosabb, semhogy a tényeknek összeválogatásában 
és csoportosításában úgy ne járna el, hogy azoknak 
nyomukon tárgyilagos ítéletre gondolni sem lehet. A 
jelen munkának az a célja, hogy evvel az ellenvetéssel 
szembeszálljunk és Janssen müvét némi tekintetben 
igazoljuk és kiegészítsük. Nem azért teszszük ezt, 
mintha ez utóbbi hiányos volna és kiegészítésre szo-
rulna ; sőt inkább nagyon is egész az a maga nemé-
ben. Csak az ellenfélnek előítélete és bizalmatlansága 
teszi kívánatossá és szükségessé azt a kiegészítést, 
melyet adni akarunk. Ha Janssen az egykorú forrá-
sokat és tényeket szólaltatta meg, mi a legújabb 
történetbúvárok és tudósok közül a legtekintélyeseb-
beket hallgatjuk meg és a reformationak lefolyásáról 
és műveiről azoknak az ítéleteiket állítjuk össze; és 
pedig nemcsak Németországot és a tizenhatodik szá-
zadot veszszük figyelembe, hanem a reformationak 
Németországon kívül és a későbbi századokban való 
következményeit is egész napjainkig ecseteljük, folyton 
követve és szórói-szóra idézve a legtekintélyesebb 
liberális írókat, a legilletékesebb és leggyanútlanabb 
hangadókat. — Ennélfogva munkánk csempészett jel-
legű, de bizonyos tekintetben épen ebben áll annak 
legnagyobb becse. Különben, ha müvünket az elége-
detlen ítészét megvetöleg csupán idézetek halmazának 



tekintené, ép oly igazságos v a g y igazságtalan lenne, 
mint az, aki — si parva licet componere magnis — 
valamely fölséges góth izlésü egyházat pusztán k ö -
vek halmazának nevezne.» 

Mi csoda tehát, ha ezt a munkát, melynek ki-
mondott cél ja: az ellenséget a saját fegyverével m e g -
verni, jóbarát úgy, mint ellenség kimondhatatlan ér-
deklődéssel fogadta és olvasta s hogy ez az érdeklődés 
ma sem szűnt meg, azt leginkább bizonyítják az 
európai napi sajtónak érdekesnél érdekesebb nyilat-
kozatai, melyek összesen és egyenkint abban v é g -
ződnek, hogy Hohoff müve rendkívül ügyes és érdekes 
Összeállítása mindazoknak a fegyvereknek, melyekkel 
a keresztény művelődés barátai a «szabadosság» és 
a forradalmi láz erőszakoskodó szószólóira halálos 
csapást mérhetnek. 

Ez indított minket arra, hogy e rendkívül érde-
kes munkát a magyarul olvasó közönség számára 
lefordítsuk és nemcsak olvashatóvá, hanem valóban 
élvezhetővé is tegyük. H o g y mennyiben sikerült e 
célunknak megfelelnünk, annak megítélését az elfogu-
latlan olvasóra bízzuk, aki be fogja látni, hogy mily 
nehézségekkel kellett küzdenünk, midőn az idézetek 
tömkelegéből álló munkának százféle irályát iparkod-
tunk élvezhetöen magyar mezbe öltöztetni. 

A munka időszerűségét nem szükséges bizonyít-
gatnunk, mert a francia nagy forradalom százados 
évfordulója alkalmából épen most napirenden vannak 

azok az eszmék, melyek benne lerakvák és fejtegetnék. 

A jelen magyar kiadás sokkal bővebb és tökéle-

tesebb, mint a német eredeti, mert a tudós szerző, mi-
dőn értésére adtuk, hogy müvét magyarra fordítani 
szándékozunk, ezt újra átnézte és javította, sőt két 
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egészen új fejezetet irt hozzá s jegyzeteit készséggel 
rendelkezésünkre bocsájtotta. Ezenkívül, hogy a mun-
kát annál könnyebben olvashatóvá tegyük, a nagy 
számban levő francia és angol idézeteket szintén le-
fordítottuk, azokat az eredeti francia és angol j e g y -
zeteket pedig, melyeknek értelmük v a g y szószerint 
való fordításuk a szövegben különben is előfordul, a 
szerző tanácsára egyszerűen elhagytuk. 

1889. május havában. 

A fordítók. 
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A renaissance művei. — Reformatio és forradalom. — A protestáns és 

a szabadelvű történelem-hamisítás. I — 2 8 . 1. 

A német nagy forradalom a XVI. században. 

Luther és Kálvin s a Protestantismus kezdete : A reformatiót rendszerint 

mythikusan irják le — Luther-legenda. 2 8 — 3 4 . 1. — Kálvinnak igazi 

jellemzése. 34—42. 1. 

A Protestantismus müvei Kémetországban : A paraszt-háború. 4 2 — 4 5 . 1. 

Átalános hanyatlás minden téren, mint a reformatio műve. 4 5 — 5 1 . 1. 

A tizenhatodik századnak második felében új barbárság keletkezik. 

5 1 — 7 3 . 1. — De még az egész tizenhetedik és tizennyolcadik század-

ban is a viszonyok inkább rosszabbultak, mintsem javultak. 7 3 — 7 7 . 1. 

A pietismusnak keletkezése és művei. 7 7 — 8 2 . 1. — Arnold Gottfried-

nek «egyház- és eretnek-történelme» és ennek rontó hatása. 8 2 — 8 7 . 1. 

A rationalismus. 8 7—9 1 . 1. — A kétkedő bölcselet kezdete Német-

országban. 91 — 1 0 4 . 1. — A reformationak állítólagos előnyei soha és 

sehol nem léteztek, azok csak a képzelem játékai -, valóságban a refor-

matio mindenütt és minden tekintetben csak boldogtalanságot és sze-

rencsétlenséget okozott. Protestáns tudósoknak találó ítéletei erről a 

tárgyról. 1 0 4 — n ő . 1. — A két protestáns felekezet egyesítését célzó 

törekvéseknek történetök Poroszországban, különösen III. Frigyes Vil-

mos alatt a tartományi egyházakban uralkodó szakadásnak . és tartha-

tatlan állapotoknak szomorú képöket tárja elénk. 1 1 6 — 1 3 4 . 1. — A je-

lenkori protestantismusnak szomorú belviszonyai. 1 3 4 — 1 4 0 . 1. — A 

müveit protestáns köröknek vallási képmutatásuk. 1 4 0 — 1 4 6 . 1. — 

Kantnak ú. n. német bölcselet-reformatiója és annak jelentősége. 

146 — 1 5 4 . 1. — A reformatio nem egyéb, mint vallási forradalom. 

Luther nem reformátor, hanem a szónak valódi értelmében forradal-

már. 1 5 4 — j í j g . j —. Subjectivismus, individualismus, egoismus és 

anarchismus, mint a reformationak lényeges jellege és szükséges kö-

vetkezménye. 158 159. i. — A protestantismusnak társadalompolitikai 

és nemzetgazdászati művei. 1 5 9 - 1 8 5 . 1. _ A reformado semmi tény-

legest nem alkotott, hatása egyedül romboló volt. í 8 5 - 1 8 7 . 1. 
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Az angol nagy forradalom a tizenhetedik században. 

A Protestantismus és áldásai Angolországban: A kálvinismus Skóciában. 

1 8 7 — 1 9 4 . 1. — A protestantismus angol Eszakamerikában. 1 9 4 — 1 9 8 . 1. 

— A reformatio művei Angliában. 198—203. 1. — Guizot az angol 

forradalomról. 203. 1. — Cromwell Olivér. 215. stb. 2 5 3 — 2 6 3 . 1. — 

Milton János. 2 3 1 — 2 3 5 . 1. — A puritanismus. 235. 1. — A levelierek 

és a többi felekezetek Angliában. 2 4 9 — 2 5 2 . 1. — A puritanismusnak 

vallási, politikai és társadalmi jelentősége. 264—280. 1. 

Angolország a nagy forradalom óta: A z angol nagy forradalom művei. 

280. 1. — A z ú. n. restaurado kora. 281. 1. — Hobbes Tamás. 

2 8 1 — 2 8 6 . 1. — Borzasztó erkölcstelenség, mint a merev puritanismus 

ellen való visszahatás következménye. 286—288. 1. — Az 1688-iki 

«dicsőséges» forradalom és annak következményei. 290. 1. — Az állí-

tólagos politikai szabadság Angolországban. 291. 1. — Vallástalairság, 

erkölcstelenség és anyagelviség Angliában. 2 9 1 — 3 2 8 . 1. — A maltliu-

sianismus. 328—342. 1. Carlyle, Taine, Pückler és mások a mostani 

Angliáról. 342—399. 1. — Katholikus középkor és protestáns újkor. 

399—400. 1. 



A történelem-hamisításról. 

MENCZEL FARKASNAK «Kritik des modernen Zeitbewusst-
seins» című müvében a fönnebbi cím alatt egy fejezet fordul 
elő, melyben szórói-szóra ezeket írja : «Mihelyt a renaissance 
életbe lépett, ennek szükségképen való következménye a 
történelem eddigi fölfogásának meghamisítása volt.» 

«A történelem fény- és tetőpontját eddig Krisztusnak 
megtestesülése képezte. A régi pogány-, valamint a zsidókort 
is csak a kereszténységhez való előkészületnek tekintették. 
Nemcsak a zsidó próféták és a pogány sibyllák mutattak rá 
a kereszténységre, hanem már az egyptomi, perzsa, pytha-
gorási és dionysiusi mysteriumokban is találkozunk annak 
némi sejtelmével. A kereszténységet megelőző pogány kort 
a legmélyebb elerkölcstelenedés és oly nyomorúságba való 
fokozatos sülyedésnek tekintették, melyben az emberiségnek 
okvetetlenül el kell vala vesznie, ha Krisztus a földre nem 
jő. Maguk a pogány irók irták le tüzetesen és hagyták hátra 
a római és a görög birodalomban uralkodott határtalan er-
kölcsi romlottságnak hü leirását, melyet a legrégibb egyházi 
irók és az egyházatyák csak megerősítettek. ALEXANDRIAI 

KELEMEN és ARNOBIUS egyházatyák nem irnak sötétebb vo-
násokban az ős pogányság utolsó korszakáról, mint a csá-
szári uralom idejének történetírói, pl., hogy többet ne em-
lítsünk, D I O CASSIUS. SALVIANUS marseillei püspök leplezetlenül 
megvallja, hogy a pogány kornak romlottságai, minők a 
színköri játékok, a színházak bűnös élvezeteikkel, a hagyo-
mányos fajtalanság a családokban, a szemérmetlenség, melyre 
már a gyermekeket rászoktatták • s amely az aggkort sem 
hagyta el, — még a keresztény császárok alatt is uralkod-
tak. A déli görög és római klasszikus népek, dacára annak, 
hogy a keresztény vallást később fölvették, menthetetlenül 
elvesztek volna, s még a nyugoton sem védhették vala ma-
gukat az izlam ellen, mely a keleti keresztényeket leigázta, 
lia a germánok, a természetnek e nyers gyermekei, e fegye-
lemhez és jó erkölcsökhöz szokott tisztességes barbár faj, 
a góthok, burgundok, allemannok és frankok meg nem indul-
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nak s nem jönnek segítségül. A római birodalomban voltak 
keresztény püspökök, akik mit sem óhajtottak forróbban, 
mint a germán barbárokat, kik a javíthatatlan római népet 
egyszerűen kiirtanák, vagy vérkeverés, összeházasodás által 
megnemesítenék, erősítenék s vagy erőszakos úton, vagy 
példaadás által fegyelemre szoktatnák, amiről addig a szi-
gorú egyházi szabványok dacára sem akart semmit se 
tudni. 

«Azt azonban nem lehet tagadni, hogy a klasszikus 
ókornak, művelődése fényszakában, még mielőtt a zsarnok-
ságban és az állati kéjben minden el nem enyészett, némi 
fényoldala is volt. De sem a görög szépségnek eszményi-
sége, sem a rómaiak polgári és hősi erénye, sem a sokratesi 
és platói bölcseség nem voltak képesek megakadályozni, 
hogy a szépség a legaljasabb élvezeteknek föl ne áldoztas-
sák, a polgári érzület rabszolgasággá ne alacsonyuljon és a 
bölcseség, a jogtalanság és a bűn álbölcselkedő szépítésére 
ne szolgáljon. Azonban a szép, a szabad és a nemes élet 
már a pogányság legfényesebb korszakában is csak kevesek-
nek volt előjoga; a nép alsóbb rétegeiben a rabszolgaság 
uralkodott mindama bűnökkel, amelyek evvel az emberiség-
hez nem méltó állapottal összeforrtak. 

«Mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy ama klasszikus . 
korban minő volt a kiváltságos osztály vallása ? Milyen fo-
galmuk volt az Istenről ? Ha volt is olyan korszak, amely-
ben a görögök és a rómaiak legelőkelőbb isteneiknek, ha 
nem is a valóban isteni, de legalább nemes emberi sajátsá-
gokat tulajdonítottak, ezeket a tiszteletreméltó és aránylag 
szent fogalmakat csakhamar más, méltatlan, majd gúnyos 
fogalmak váltották föl. A legfőbb istenek már HOMER idejé-
ben nemcsak naiv, hanem egészen nevetséges alakban sze-
mélyesítve jelennek meg úgy, hogy előttük minden tisztelet-
ről meg kelle feledkezni. Dévajkodnak ők maguk is s 
irányukban szintén oly pajkosságokat követnek el, aminők 
nemhogy isteneket, de még egyszerű embereket is nevetség 
tárgyává tennének. 

«Mindezeket az igazságokat, melyeket már az ókorban 
elismertek, a renaissance behozatala után a müveit Európa 
vagy egészen elfeledte, vagy egyenesen eltagadta. Azelőtt 
senki sem vonta kétségbe, hogy az emberiség a pogányság 
korszakában, egészen Krisztus születéséig, mind mélyebb 
szellemi sötétségbe síilyedett, és hogy csak a kereszténység 
szent hajnala támasztott fölötte fényt és adott neki vigaszt; 
most pedig az a visszás vélemény keletkezett, hogy az em-
beriségnek egész fölvilágosodása kezdettől fogva a görögök . 
és rómaiak klasszikus műveltségéből származott, és hogy az 



emberiség a pogány ókorban a helyes úton járt arra nézve, 
hogy folyton magasabb szellemi műveltségre, az állami élet 
tökéletesedésére és a földi javaknak gyakorlati élvezetére 
jusson. Ekkor jött a szerencsétlen kereszténység, mely 
a világot sötétségbe burkolta, a pogányságnak gazdag és szép 
tudománya helyett ostoba és kegyetlen babonát terjesztett és, 
hogy az embereket a földi javak élvezését illető jogaiktól 
megfoszsza, ostoba tilalmakat szabott, böjtöket, nötlenséget, 
önsanyargatást stb. rendelt. Az emberiségnek 15 századot 
kellett ebben a boldogtalan szellemi éjszakában eltöltenie, 
míg végre a görögök és rómaiak késő utódai a lehanyatlott 
fény emlékét fölidézhették; és, ha az egész klasszikus ókort 
nem is támaszthatták föl, legalább a jelen és a jövendő em-
beri nemnek a lehanyatlott szép kornak utánzását és fölují-
tását kötelességévé tették. A renaissancenak egész Európá-
ban való gyors elterjedése mutatja az egész eljárás termé-
szetességét és szükségességét. 

«Erre elkezdették mindazt, ami klasszikus, a legnagyobb 
részrehajlással dicsérni, az abból származott rosszat elhallgat-
ták vagy szépítették; egy-két kiváló egyénnek erényét és 
szellemi tulajdonságait az egész görög és római népnek tu-
lajdonították. A hellen szellemet és a római erényt arány-
talanul többre becsülték, mint az összes keresztény tökéle-
tességet, már csak ázért is, minthogy azt a szabadság 
szülöttjének tekintették, míg a kereszténységnek folyton sze-
mére vetették, hogy a szellemi szabadságot megbénította és 
az embereket leigázta. A rabszolgaság kegyetlenségeiről, az 
aphrodita cultusnak szabadalmazott fajtalanságairól, a fiú-
szerelemről stb. mélyen hallgattak vagy csak felületesen em-
lékeztek meg, míg Görögország magasabb s müveit társadal-
máról a legeszményibb fogalmakat alkották maguknak, s 
még a köznépet is egyedül Árkádiában, a Tempe boldog 
völgyében vagy THEOKRITOS szeretetre méltó pásztorainak 
varázskörében képzelték. De még hazugabb volt az a tisz-
telet, melylyel a humanisták és a jogászok a pogány Rómát 
illették. Ezek nem beszéltek másról, mint római erényről, 
nagylelkű hősiességről, szigorú jogról, az államban az egy-
más iránt való kölcsönös kötelességeknek leglelkiismeretesebb 
figyelembe vételéről; és a borzasztó valóságot, az elnyomott 
népekkel sz&nben tanúsított folyton növekedő kegyetlensé-
get s az állam belsejében szüntelen terjedő zsarnokságot és 
romlottságot vagy elhallgatták, vagy szépítették.1 

1 Afarlo, a kitűnő socialpolitikus, szintén így ir : «Az ántik irodalom 

tanulmányozása arra vezetett, hogy összes polgárosultságunkát az antik vi-

lágra alapítsuk ; és ez a törekvés az újabb kor folyamán mind a keresztény 

' i * 



«Ez a történelem-hamisítás egy népnek sem ártott any-
nyit, mint a német nemzetnek, mert kezdettől fogva nem 
volt más célja, mint az, hogy a pogány klasszikus szellemet 
a keresztény szellem fölé és a római fajt a germán fölé 
emelje. Innen ered a renaissance kezdetétől fogva a régi 
pogány németeknek rendszeres ócsárlása, mintha azok durva 
vadak lettek volna, akár az irokézek és a hurónok, ámbár 
Tacitusnál és saját régi törvénykönyveikben, hösdalaikban s 
legrégibb történelmi emlékeikben úgy tűnnek föl előttünk, 
mint kiválóan nemes nép. Azért az úgynevezett sötét kor-
nak nemcsak keresztény papságát, hanem a németeknek 
állítólagos barbárságát is a legélénkebb színekben festették 
le, jóllehet az igazi történelem a tényállást egészen máskép, 
a keresztény anyaszentegyház és a német nemzet legnagyobb 
dicsőségére adja elő. A történelem-hamisítás annyira ment, 
hogy az igazságszolgáltatás kegyetlenségeit, a boszorkány-
pereket, a kínvallató kamarákat, melyek mind csak a római 
joggal és a renaissance-al jöttek Németországba, vissza-
helyezték a keresztény középkorba és oly századoknak róv-
ták fel bűnül, melyek azokról mit sem tudtak. A klasszikus 
műveltségű tudósok ugyanoly tudatlansággal vetették a tizen-
egyedik századtól a tizennegyedikig terjedő egész korszaknak 
szemére a nyelvfinomság és műveltség hiányát, holott az 
akkori német költök, mint W O L F R A M VON ESCHENBACII , W A L -

THER VON DER VOGELWEIDE , a legfinomabb és a legszebb 
nyelven irtak s a német nyelv és irodalom csak a tizen-
hatodik és tizenhetedik században vadult el annyira, hogy 
azelőtt oly durva és trágár sohasem volt.1 De a keresztény-

világnézetet, mind a modern népek sajátságait háttérbe szorította. A szellemi 

irányok a klasszikus ókornak jellegét öltötték föl. A bölcsészet Platohoz és 

Aristoteléshez szegődött ; a bibliai történet helyét a pogány hitrege foglalta 

el; a művészetek mintáikat Rómában és Athenben keresték; a római jog hát-

térbe szorítá a germán jogot ; az antik nyelvek képezték a szellemi művelt-

ségnek alapkövét . . . Igen, ma már annyira megyünk a keresztény és német 

intézmények kicsinylésével, hogy ifjúságunk kiképeztetését római nyelvbúvárokra 

s közügyeink vezetését római jogászokra bízzuk. Ám elismeréssel lehetünk a 

régi népeknek alkotásai és szolgálatai iránt, de mindazáltal a klasszikus po-

gányságtól való megszabadulást a legégetőbb szükségletnek tartjuk ; letűnt 

nemzetek nagyságát tisztelhetjük, anélkül, hogy saját nemzeti nagyságunkról 

lemondjunk. A mi világtörténelmi küldetésünk nagyobb, mint az antik népeké 

volt ; nem az a hivatásunk, hogy az ő alkotásaikat megbámuljuk, hanem hogy 

azokat fölülmuljuk (Organisation der Arbeit, Cassel 1853. I. 2. 708—709. lap.) 
1 Klopp Onno idevonatkozólag találóan irja : «Valóban különös, hogy a 

ïeformatio terjedésével Luther kordnak pompás prózája mindinkább silányul. 

Már ő maga is abba hagyja azt, hogy helyette pórias szitkozódással handft» 
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ség és a német nemzet a középkorban uralkodtak: 
volt az oka annak, hogy a rómaiaskodók mindkettőt rágal-
mazták s maguk a német tudósok is kénytelenek voltak, 
zsoldjában a német fejedelmeknek, akik a régi egyház és a 
régi birodalom területéből akartak független területeket, a 
franciákat és az olaszokat utánozva, kihasítani, a «római» 
tudósok példáját követni s a középkort gyalázni. 

«A nemzeti önmegfeledkezés annyira ment már. hogy a 
német nemzetnek leggonoszabb ellenségeit és megrontoit még 
magában Németországban is a legesztelenebbül magasztalta 
és egekig emelte a meghamisított történelem. így például Húsz 
Jánost, a németeket egész az Őrültségig gyűlölő csehet, és 
Gusztáv Adolfot, aki Németországnak felét elpusztította s aki 
ép úgy, mint a másik, a vallást csak ürügyül használta. A 
cseh a németeket kiirtani, a svéd pedig leigázni akarta.1 

bandázzon. A többiek közül egy sem képes az ő nyelvezetét utánozni. Utána 

minden évtized visszaesést mutatott.» (Studien über Katholícizmus, Protestan-

tismus und Gewissensfreiheit in Deutschland. 1857., 243. 1.). — Schlosser 

«Geschichte des achtzehnten Jahrhundertes» című művében (3 Aufl. I., 594) 

ezeket m o n d j a : «A német olvasó- és iró közönségnek épen a 18-ik század 

kezdetén volt a legrosszabb ízlése. A kevés művelt egyén franciául olvasott 

és i r t : a németül olvasók távol álltak a tizenhatodik század egyszerűségétől, 

ezek Lohenstein és Hoffmannswaldau bombasztikus kifejezéseiben gyönyör-

ködtek.» — K l o p p m é g ezeket jegyzi m e g : «Némelyek a német nemzeti 

irodalomnak a 18-ik század végén való virágzását a protestantizmusnak tulaj-

donítják. De hogy a német irodalomnak akkori föllendülését nem a reformatió-

nak köszönhetjük, az már csak abból a tényből is kitűnik, hogy éz a föl-

virágzás a reformatiő után kétszáz évvel kezdődött. Irodalmunk főbb szereplői 

a protestáns orthodoxiával teljes ellentétben állanak. Németországnak legna-

gyobb klasszikus irói teljesen szakítottak a reformatio dogmáival. Lessing, 

Herder, Göthe, Schiller ép oly kevéssé, vagy ép annyira protestánsok, mint 

Voltaire, Diderot, d'Alembert (I. h. 372. 373. 1.) 

1 A svéd királyról, kit a protestáns pásztorok még ma is csaknem 

szentnek tartanak és tisztelnek, jogosan irja L e o Henrik tanár : «Gusztáv 

Adolf betörése által az országot sodrából egészen kihozta, annak további 

gyengítését és elpusztítását előmozdította ; még a legelőkelőbb osztályok iránt 

is megvetéssel viseltetett, mezőinket elgázolta, jóllétünket tönkretette ; a német 

nemzetnek, mely azelótt az összes kereszténység között a legelőkelőbb helyet 

foglalta el, tiszteletét és tekintélyét egész Európában m e g i n g a t t a ő volt az 

oka, hogy később Németországnak egyik szép része a svédek hatalma alá 

került s a svéd nagyságok, mint idegen helytartók helyet nyertek nálunk, 

hogy német kenyéreiji fölfuvalkodhassanak, s mindezekért neki s svédjeinek 

Németországban évről-évre tömjénfüsttel áldoznak s a hagyományos lelke-, 

sedéshez való értelmetlen ragaszkodás Németország iskolapadjain még ma is 

emléket állít a goromba svédnek, német pénzen.» (Universalgeschichte I I I . , 538.) 



4A legnagyobb megaláztatásnak, a mult századbeli nyo-
morult fejedelmi gazdálkodásnak ezt a korszakát, mely a 
francia uralommal végződött, ezt az aljas és a német csá-
szárok és hősök unokáit mélyen megszégyenítő korszakot a 
nemzeti jellegből kivetkőztetett német tudományosság mint 
a világosság és a fölvilágosodás, a tudomány, a bölcselet és 
a költészet fénykorát magasztalta. Ez a tudományosság egé-
szen meg volt lepetve, midőn a német nemzet nemes harag-
jában az idegen uralom jármát végre összetörte. Azonban 
csakhamar összeszedte magát s a renaissance régi alapján 
tovább haladva, újra elkezdé a németséget és a keresztény-
séget megtámadni s a történelmet meghamisítani. A német 
állapotok a bécsi congressus után nem voltak kielégítők, de 
az ellenzék sokkal inkább a klasszikus műveltség és a fran-
cia divat bilincsei közt volt, semhogy működését keresztény 
vagy nemzeti alapra fektette volna. A német liberalismus 
egyedül az egyház és a világi kormányok ellen izgatott a 
szabadság ábrándképe érdekében, s midőn a lengyelek, ma-
gyarok 1 és olaszok elkezdtek ez ábrándkép után futkosni, a 
német liberálisok M IEROSLAWSKI , KOSSUTH, MAZZINIÉRT ra-
jongtak s még néhány év előtt is meghívták GARIBALDIT 

alpesi vadászaival, a németek halálos ellenségeivel együtt, 
akik a rekedtségig kiabálták a «morte ai Tedeschi»-t, a frank-
furti lövészünnepélyre. 

«Szóval, a történelem-hamisítás háromszáz év óta nekünk 
(németeknek) véghetetlen sok kárt és szégyent okozott s még 
most sem tudjuk biztosan, hogy a hazugságnak vájjon lesz-e 
valamikor végein 2 

MENCZEL a renaissancenak árnyoldalait s romboló hatá-
sát fölismerte ; de elkerüli figyelmét, vagy talán elhallgatja, 
hogy a renaissance a reformatiónak előfutára és főforrása 
volt, és hogy a protestantismus s a forradalmi szellemű libe-
ralismus csak bűntársai a humanismusnal^, melyek a renais-
sance által kezdett rombolás müvét folytatták és befejezték. 

A reformatio és a forradalom egy és ugyanazon anyá-
tól, a humanismus, a renaissancetól3 született ikertestvérek. 
KÖRTING tanár a renaissance irodalmának történelméről szóló 
művében erélyesen tagadja ugyan a reformatiónak és a re-
naissancenak mindennemű összefüggését és rokonságát, állít-

1 A tudós szerző aligha ismeri alkotmányunkat, mert különben nem 

tartaná alkotmányos szabadságainkat, melyekért a bécsi congressus előtt és 

után őseink annyit küzdöttek, — ábrándképeknek. A ford. 

2 W. Menczel, Kritik des modernen Zeitbewusstseins, 2 Aull. Frankfurt 

a. M. 1873. . 1 5 3 — 1 6 0 . 1. 

3 V . ö. A . Weisz, Apologie IV. 688, 7 5 4 — 7 5 6 . 
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van, hogy a reformatió teljesen ellentétben áll a renaíssance 
humanismusával s nem egyéb az, mint LUTHER keresztény 
hivő szellemének határozott reactiója a föltámadt új pogány-
ság hitetlensége és erkölcstelensége ellen. Ez azonban téves 
fölfogás, melyet egyedül abból lehet megmagyarázni, hogy 
KÖRTING úr a reformatiót, annak lényegét és hatásait csak 
ama kendőzött alakban ismeri, melyet a protestáns iskolák-
ban és a protestáns történelmekből tanult ismerni. A renais-
sanceról azonban, melyet saját alapos tanulmánya után ismer, 
KÖRTING egészen természethü képet nyújt; és épen ez a 
kép bizonyítja kézzelfoghatólag a kettő között levő rokon-
ságot, melyet ö tagadni akar. Aki ezt a képet a reformatió-
nak leplezetlen képével összehasonlítja, az a családi hason-
latosságot, mely a kettő között létezik, csakhamar észreveszi. 
LUTHER és HUTTEN szintén tisztában voltak afelől, hogy 
szellemileg rokonok s érdekeik azonosak. A wittenbergi re-
formátor mindjárt fellépése kezdetén az egyház-politikai 
forradalmi párthoz csatlakozott s összeköttetésbe lépett HUT-
TENNEL és a fiatalabb humanistákkal.1 A protestáns történet-
írás ezt a körülményt eltusolni és agyonhallgatni akarta, 
mígnem JANSSEN teljesen és alaposan leleplezte. De mégis 
már VORRE ITER H . bevallotta, hogy az «istenfélő» LUTHER 

tulajdonképen már 1518. október havában eltévesztette refor-
mátori hivatását s az erkölcsileg teljesen elzüllött HUTTENNEK 

befolyása alatt szellemi zaboláját egészen elvesztette, és a 
boldogtalan forradalmi szellem bűvkörébe száműzetve, az 
«igazán keresztényellenes hatalomnak»2 kezére játszott. 

1 V . ö. Janssen, Geschiclite des deutschen Volkes. 1879. II, 8 9 — 1 1 0 . 

Jansennek egyik ismertetője a «Deutsche Rundschau»-ban (1883. novemberi 

füzet 195. I.) bevallja, h o g y : «Luthernek nagy következetlenségeit a vita 

kezdetén s annak folytatásakor tanúsított forradalmi rugaszkodásait, a svájciak 

iránt való érdességét s a természetében rejlő parancsoló és veszekedő tulaj-

donságot Körting nem akarta teljes valóságukban látni, s azért nem is hozta 

azokat az olvasóknak tudomására. Azért keltett olyan váratlanul nagy hatást 

Janssen, midőn a reformátor életének a protestánsok elől eddig elrejtett 

vonásait ismerteti és Luthert mint valóságos ördögi izgatót és hűtlen forra-

dalmárt mutatja be.» 
2 Vorreiter //. «Luthers Ringen mit den antichristlichen Principien der 

Revolution. Halle, 1880.» S. 385. — Hutten Ulrichról így ir Menczel : «Még 

az újabb korban is úgy rajzolták le őt, mint a lovagiasság eszményképét s pro-

testáns álláspontból szerfölött magasztalták : de egészen jogtalanul. Alapjában 

véve kicsapongó lévén, saját családja eltaszítá őt magától, mint koldusnak és 

nemi betegségekben szenvedőnek, semmi veszteni valója nem lévén, min-

denre kész és vakmerő volt. Semmi sem volt reá nézve olyan kívánatos, mint 

a forradalom, melyben szerepet játszhatott.» (Geschichte der Deutschen. 1872. 
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Miután KÖRTING tanár «A renaissance műveltség előnyeit 
és érdemeit» kellőképen, sőt némely helyen túlságosan is 
kiemelte s dicséretét a következő szavakba foglalta össze: 
«a klasszikus ókor műveltségének gazdag képző elemeit az 
emberiség számára újra termékenynyé tette s ezáltal az 
összes culturfejlödésnek becses gerjesztő elemet adott»,1 •— 
azonnal s általán nagyon találóan megmutatta az éremnek 
másik oldalát is, mondván: «a renaissancenak természetesen 
jogos szemrehányást lehet tenni azért, hogy az kiválóan a 
római antik, vagy inkább az ál-antiknak utánzását tette föl-
adatává, holott az nem volt más, mint a hellen, valóban 
klasszikus antiknak gyenge és sok tekintetben hűtlen és el-
torzított képmása, úgyannyira, hogy az eredeti helyett tulaj-
donképen csak a másolatot utánozták. Ez a hiba borzasz-
tóan megboszulta magát; és pedig az által, hogy irodalmi 
téren csak római mintákat — mint Virgilt, Ovidét, Hora-
tiust, Cicerót, Liviust, Senecat s másokat utánoztak — s 
ezáltal a dagályos szólamok s gondolatszegény versek sza-
bad tért nyertek, úgyannyira, hogy kiválóan a formai elem, 
a szavalás uralkodott és az eszményi tartalom elcsenevészett. 
Sőt még ennél is rosszabb történt. A római irodalom, név-
szerint a császárok korszaka irodalmi renaissanceának szo-
morú következménye lön a későbbi római erkölcsi, vagy 
inkább erkölcstelen gondolkodásmódnak renaissancea. Neve-
zetesen újra föléledett a római vastag önzés, a római irgal-
matlanság, a római embermegvetés, a római élvezetvágy. S 
ezt a bajt növelte még az is, hogy a renaissance-müvelödés 
vallástalan volt. Az a gyakori tapasztalat, hogy a vallástalan 
korszakok egyúttal a durva babona korszakát képezik, a 
renaissance korszakát illetőleg teljesen érvényre jutott. Ebben 

II, 255.) — Egy másik protestáns tudós, dr. Paulseu F., a berlini egyetem 

tanára, így nyilatkozik : «Különös, hogy Strausz mikép mutathatta be a frank 

lovagot, aki gyalázatos betegségben sinlődvén, folytonosan pénz szűkében 

volt, de nagy igényekkel birván, a papok és világi urak bőkezűségét latin 

versekkel igyekezett ösztönözni, — a német népnek ágy, mint a német sza-

badság előharcosát. De hisz Rómát támadta meg! x\zt hiszem azonban, hogy 

a német szabadság- és művelődésért való harcban jobb fegyverekre és jobb 

férfiakra vala és volna szükség napjainkban is. (Geschichte des Gelehrten-

Unterrichts 1885. S. 51.) — Es Falk miniszter ezt a forradalmárt, ezt az er-

kölcstelen korhelyt ajánlta a német ifjúságnak példányképül, melyet követni 

kell s je lenieg sem social-demokraták és anarchisták, hanem conservativ és 

kereszténynek látszani kívánó emberek akarnak neki szobrot emelni! ! Ez 

csakugyan a legfényesebb bizonyítéka a protestáns Németországban a törté-

nelmi elvek gyökeres meghamisításának ! 
1 Körting, Die Anfange der Renaissanceliteratur, Leipzig, 1884. 1. 174. 
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a korszakban visszatért a római végső korszaknak zűrzavaros 
babonája s a legbujább méregvirágokat termette. A jeljós-
lást, csillagjóslást, lélekidézést s a babonának más nemeit 
akkoriban csaknem tudománynyá képezték s tudománynak 
tekintették. A gyógyászatot, a természettant, a vegytant a 
büvészettel összekeverték, amit azután egyes szemfényvesz-
tők nyerészkedés-vágyból önhasznukra kiaknáztak. A 17-ik 
századnak «boszorkány-ragálya» a renaissance-müveltséggel 
szoros összefüggésben volt. 

«Alig volt valaha korszak, mely alapjában véve oly er-
kö^stelen lett volna, mint a renaissance korszaka ; hisz ebben 
a korszakban érte el az emberiség az erkölcstelenségnek leg-
felsőbb fokát, ami abban állott, hogy az ember tökéletesen 
elveszté az erkölcsi megkülönböztető tehetséget, a lelkiisme-
retet, úgy, hogy a gonoszságot és a bűnt egészen gyerme-
kies dologként szokja meg, vagyis : hogy gonosz hajlamait 
és élvezeteit követi, anélkül, hogy öntudatosan beismerni ké-
pes volna, miszerint olyasmit követ el, ami az erkölcsi tör-
vénybe ütközik. Az egyednek a renaissance által történt 
fölszabadítása ama kötelékektől, melyekkel a középkori mű-
veltség körülvette, ily körülmények között szükségképen az 
emberi természet összes gonosz szenvedélyeinek fölszabadí-
tását eredményezte. A gonoszság, a bűn, az emberi létnek 
e borzasztó ördögei — fényes nappal, egész megszokottan 
jártak-keltek s az emberekben többé semmi borzalmat nem 
keltettek, sőt megtanulták, hogy mikép kell kendőzött fçnyes 
aestetikai ruhába öltözni és a genialitás álarcát felölteni.' 

«A politikát soha sem űzték oly szívteleniil és önzőleg, 
mint akkor; nem volt idő, midőn a népnek jólléte annyira 
az önérdek játéklapdája, a hidegen számító észnek s a tisz-
tán üzleti szempontnak tárgya lett volna, mint akkor; soha 
és sehol — legfölebb a zsidó és a mongol keletnek törté-
nelmében fordulhatott volna elő — nem tapodták lábbal oly 
lelkiismeretlenül a hatalom birtokosai az emberek összes jo-
gait, mint akkor. 

«A renaissancenak erkölcsi durvasága eléggé kitűnik a 
büntetőjog terén is. Ebben teljesen elérte példányképét, a 
római kegyetlen császári kort, sőt ez utóbbit jóval fölül is 
múlta, amennyiben a császári Rómában a polgárok élete és 
vagyona, legalább elméletben, a törvények által biztosítva 
volt, habár a gyakorlatban a caesarok vérszomja túltette 
magát a törvény korlátain, míg a renaissance-korban a 
kínzásoknak és vérpadnak még elméletben is bárki alá 
volt vethető. Az igazságszolgáltatás barbárabb nem volt 
soha, még a «sötét» középkorban sem kínoztak és gyilkol-
tak oly ravasz és ördögi módon, mint a 14., 15. és 16-ik 



században, a humamamus korszakában. Akkor a kínvallató 
kamarák és a vérpadok nem csupán meghonosult intézmé-
nyek, hanem egyszersmind a minden emberiességből kivetkő-
zött kínmestereknek valóságos műhelyei voltak, amelyekben a 
geniális vivisectiók a legborzasztóbb praecisióval hajtattak 
végre. S ami a legborzasztóbb : a kegyetlenség jól megfon-
tolt rendszerbe volt foglalva s a jogtudomány szabályai sze-
rint törvénybe iktatva, és a kínzást s a halálos gyötrelmeket 
elrendelő bíráknak még csak sejtelmök sem volt arról, hogy 
eljárásuk a természetjog legelemibb alapelveinek arculcsapása, 
kigúnyolása. Nem kevésbé borzasztó az a gondolat is, hogy 
ama kor embereinek kedélye részben már annyira elvadul-
hatott, hogy az akasztófák és kínzó kerekek, a pelengér és 
gúzsnak naponkint való szemléletét nemcsak elviselni birták, 
hanem még siettek mint valami mulatságos színjátékra, oda, 
ahol e kínzó-eszközöket működésbe hozták. Valóban nem 
véletlenségből történt, hogy a renaissance-korszaknak közve-
tetlen lefolyása után, sőt még lefolyása előtt Nyugoteurópá-
ban föllobbantak a máglyák, melyeken ezer és ezer szeren-
csétlen lehelte ki hitéért a legnagyobb gyötrelmek között 
végső leheletét.1 A kedélyek jól elő voltak készítve az ily 
irtózatos dolgokra. A kegyetlenség élvezete, mely a régi 
Rómának szégyenfoltja volt, a renaissance által új életre tá-
madt s megkívánta orgiáit. 

«Igen, a renaissance kor műveltsége teljesen erkölcstelen 
volt, s nem szabad elvakíttatnunk magunkat sem külső csil-
logása, sem azáltal, ami rajta valóban nagyszerű és csodála-
tos. Azt azonban fájdalmasan panaszolhatjuk el, hogy ezt a 
fényes és sok tekintetben pompás virágát a művelődésnek az 
erkölcstelenség mézharmata megmérgezte. 

«Amennyiben a renaissance-műveltség lényegénél fogva 
— épen úgy, mint a késői antik műveltség — túlnyomóan 
a magasabb körökre szorítkozott, ott, ahol uralomra jutott, 
a nemzetet két részre osztotta. Az irodalmilag müveit osztá-
lyok, amelyek az új műveltség elfogadására képesek és haj-
landók voltak, élesen elkiilönözték magukat az irodalmilag 
nem műveltektől, akik, mivel az ókori klasszikus műveltség-
ben és tudományban teljesen járatlanok voltak, ez utóbbinak 
fölújításáért természetesen nem lelkesülhettek, és így azokon 
a morzsákon kellett rágódniok, melyeket vagy a közép-
kor műveltsége hátrahagyott, vagy pedig alkalomadtán az 
újabb műveltségnek gazdagon terített asztaláról lehullottak. 

1 És pedig — amint az igazság szerint megjegyezni kötelességünk — 

nem csupán protestánsok, hanem (kivált Angliában) katholikusok is szenved-

tek vértanú-halált (Körting megjegyzése) . 
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A rcmiissatice-népeknek két, a műveltség különböző fokán 
álló rétegre való eme föloszlásából a legnagyobb hátrányok 
származtak, amelyek még a jelen korban is megrontólag 
hatnak, s amelyeknek következményei még a jövőt is ko-
molyan fenyegethetik.1 — A renaissance óta az irodalom 
megszűnt a nemzetnek közös java lenni, ami a középkorban 
meglehetős nagy mértékben volt. Mert azóta a költök és az 
irók müveikben főkép a velők egyenrangúakhoz fordultak, 
csakis azoknak tetszésével törődtek, azoknak nézeteit és tö-
rekvéseit képviselték, minthogy elenyészőn csekély kivétellel 
vagy már születésök által az irodalmilag müveit körökhöz 
tartoztak, vagy ifjúkori neveltetésük által ama körökbe be-
léptek. 

Az időtől fogva külön irodalmi és könyvnyelvezet is 
fejlődött ki, mely épúgy, mint maga az irodalom, egyedül 
a felsőbb körök kiváltsága maradt s melyet az alsóbb nép-
osztály, amely a saját tájszólásaihoz görcsösen ragaszkodott, 
alig értett meg, és így egy és ugyanazon népnek két főosz-
tálya, ha egyátalán nem is egészen különböző nyelven, de 
mégis különböző kiejtéssel beszélt, mi által egymástól való 
szellemi idegenkedésük eléggé merev és éles lett. E viszo-
nyoknak szükségképen az lett a következményük, hogy az 
alsóbb néprétegnek nem volt irodalma, mert mindaz, amit a 
felsőbb osztályok az irodalom terén létrehoztak, rájok nézve, 
akik az antik mythologiát, a történelmet, az idegen szavakat 
nem értették, sőt sokszor még az irodalmi nyelvben is tel-
jesen járatlanok voltak, legnagyobb részt érthetetlen volt; 
aki pedig a hozzájok tartozók közül irodalmi működésre 
magában hivatást érzett, az részint eredménynyel, részint 
anélkül, megkisérlette a társadalom magasabb köreibe való 

1 Körting erre vonatkozólag más helyen így ir : «A középkorban a nép 

erősen elkülönzött osztályokba sorakozott, mindazáltal ezek az osztályok mégis 

egyetlen nagy egésznek szervi tagjait képezték, melyek rétegenkint egymásra 

helyezkedve zárt, egységes társadalmi épületet alkottak. A renaissance óta 

azonban, egyetlen nép körében két, műveltség, nyelv, szokások és részben a 

hit által is egymástól mereven elválasztott és csendes megvetés és ellenséges-

kedésben egymással szemben álló nép létezik. A renaissance, amennyiben a 

«műveltek» és «műveletlenek» között még eddig át nem hidalt nagy nyílást 

létrehozta, amennyiben a müveitek osztályát mint népet a nép között fölállí-

totta, ezáltal a népnek egységét szétszakította s szakadást idézett elő, melynek 

gonosz következményei részint már kinyilvánultak, részint még ezután fog-

nak napfényre jönni.» (Geschichte der Literatur der Renaissance. Leipzig, 

1878. I. 5 2 2 — 5 2 5 . ) - - Különben a renaissancenak valamint egyéb romboló 

hatásai, ügy a népeknek e kettéosztása és merev szétválása is csak a refor-

matió óta és ennek^plytán öltött nagyobb és veszélyesebb mérvet. 
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emelkedést, hogy ott ragyogtathassa tehetségeit. Ily módon 
az alsóbb néposztály irodalmilag egészen el volt hagyatva; 
és pedig annál inkább, minthogy tájszólásos nyelve irodal-
milag nem műveltetvén, irodalmi célokra mindinkább alkal-
matlanná lett, úgy hogy annak, aki azt ily célra használni 
akarta, nagy nehézségekkel kelle megküzdenie. Csak legalább 
a szóbeli hagyományt és a népdalt művelték volna! De, ami 
a legrosszabb volt, a nép elkezdé ősi költészetét szégyenelai, 
mert a müveitek attól, mint parasztos és pongyolától un-
dorral fordultak el, és így elvadult, elhervadt a régi monda, 
elfajult, megromlott a régi népdal, anélkül, hogy a nagy tö-
meg számára ezek helyett újakat adtak volna! Ezáltal nem-
csak a nép oszlott két részre, a renaissanceirodalmi és iro-
dalom nélkül valóra, hanem egyszersmind szakítottak a 
nemzet múltjával is, amely szakadás képzelhetetleniil vesze-
delmes és gyógyíthatatlan volt, mert nemcsak az irodalom-
ban fojtotta el a fejlődésre képes nemzeti költészeti fajokat,1 

hanem még a politikai és társadalmi életben is rombolókig 
és pusztítólag hatott. Es ezek a viszonyok, legalább az iro-
dalmat illetőleg, lényegesen még ma sem változtak. A 
modern irodalomnak remekmüveit kevés kivétellel csak a 
felsőbb «tíz ezerek» értik meg, mert a többi, a néphez tar-
tozó résznek az ilyen fajta olvasmányok megértésére nincs 
elegendő műveltsége; a modern költök legnagyobb része 
földiéi előtt ismeretlen vagy legalább is megérthetetlen nagy-
ság s ennélfogva alkotásuk nem képes a néptömegre erköl-
csileg és nemesítöleg hatni, mert oly nyelven és oly dol-
gokról beszélnek, melyeket csak az érthet meg, aki a 
humanistikus művelődésnek legalább alsóbb elemeiben része-
sült. Keveset változtat a dolgok szomorú állapotán az, hogy 
az olvasás művészete a legszélesebb körben elterjedett, hogy 
a könyveknek nagyban és olcsó áron való előállítása csaknem 
mesés fokot ért el. Mert hisz mit olvas az úgynevezett 
«közönséges ember?» Gyakran semmi egyebet, mint az 
üres és irányzatosan hazudozó hetilapot, az abban található 
unalmas tárcával, vagy a kalendáriumokban foglalt elavult s 
Ízléstelen anekdotákat, vagy a társadalmi osztályok ellen iz-
gató pártröpiratokat s más eféle dolgokat, itt-ott pedig némi 
tudomány félének népies nyelven tartott felületes kivo-
natát, — de egész éven át semmi olyat nem olvas, ami 
szellemét, szívét és képzelő tehetségét művelni és nemesíteni 
képes volna. S a jó olvasmányok hiányáért nem nyújt többé 

1 í g y a népies drámát, melyet Francia- és Németországban a renais-

sance dráma egészen elfojtott, holott az talán épen oly virágzó fejlődésre 

lett volna képes, mint akár Spanyol- vagy AngolországÖan (Körting). 
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kárpótlást a hegedősök éneke, a vándor dalnokok kalandos 
költészete. A modern népek oly magas fokon vannak már, 
hogy alsóbb osztályaik a szellem és kedély műveltségét illető-
leg sokkal alantabb fokon állanak, mint a középkorban, úgy 
szólván szellemi sivatagban élnek. Ez pedig borzasztó poli-
tikai és társadalmi veszélyt rejt magában, amit még az is 
fokoz, hogy a néptömegeknek gyakorlati értelme, mely a 
műveltségtől egészen független lehet s még a vadak által is 
megszerezhető, az utolsó évszázadok s különösen a jelen 
század alatt, az előbbi időkhöz képest aránytalanul fejlődött. 
Minden gondolkodó ember fötörekvésének oda kellene irá-
nyulni, hogy a renaissance kornak ezt a gonosz és közve-
tett örökségét szabályozza és következményeit eltávolítsa, 
vagy legalább be kellene látnia mindenkinek, hogy ez az 
örökség- létezik s nem kellene ama hiú ábrándban ringatózni, 
hogy a modern népek műveltség viszonyai kitűnőek, mert 
oly sok tanító, tanítvány és iskola van. A felsőbb társadalmi 
osztályok műveltsége tagadhatatlanul oly magas színvonalon 
áll, aminőn, legalább mennyiségileg, még sohasem állott,1 de 
az alsóbb néposztályoké nagyon, de nagyon alacsony fokon 
áll, mert irás, olvasás, számolás és több tudományelemnek 
ismerése még korántsem műveltség s annál kevésbé kedély-
műveltség.2 

«A humanistákban újra föléledt a római ókornak szo-
morú gondolkozás módja, mely szerint : csakis a felső, az 
irodalmilag müveit, uralomra és életélvezetre hivatott osz-
tályok képezik az e névre méltó emberiséget, csak ezekre 
nézve létezik jog, csak a velők és közöttük való érintkezésre 
érvényesek az erkölcsi parancsolatok; a többi ember meg-
vetendő néptömeg, semmi joggal nem biró rabszolga, akinek 
jóllétével vagy bajaival a műveltség és társadalmi rangosztály 
magaslatán állónak törődnie nem szabad. Az emberi mél-
tóság a legsötétebb középkor időszakaiban sem volt oly nagy 
mértékben és elvszerüen a megvetésnek kitéve, mint a 
renaissance műveltségnek legfényesebb korszakaiban. 

«Míg az aesthetikai tehetség nagy tökéletességre jutott, 
addig az erkölcsi érzék megfogyatkozott, az erkölcsi öntu-
dat eltűnt. 

«Nagy és valóban erkölcsi jellemeket a humanismus és 
a renaissance nem szültek. Ehez hiányzott bennök a meg-
kívántató erkölcsi alap. 

1 V . ö. alább. 

8 Körting, Die Anfänge der Renaissance Literatur. 1884. 1 5 5 — 1 6 3 . 

1 7 0 — 1 7 3 . (Geschiebte der Literatur der Renaissance. III.) 
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«Innen volt, hogy a humanisták — kevés tiszteletre 
méltó kivétellel — elfogultságukban túlságosan nagyra be-
csülték magukat, mindenik istenítette és csalatkozhatatlannak 
tartotta magát, és saját fönségének tudatában mindegyik 
kicsinylőleg tekintett le a másikra, és ha ez, mint nagyon 
természetes, az ilyen kicsinylést hasonló módon boszulta 
meg, öt mérges és álbölcselkedö logikájának teljes fegyver-
zetével támadta meg. A humanismusnak is az volt vissza-
taszító, de különben könnyen megmagyarázható árnyoldala, 
hogy a mások véleménye iránt nem ismert türelmet. 

«A humanismus nemzetileg korlátozott, nem pedig 
kosmopolita volt. És valóban a nyugoteurópai népeknek 
szigorúan határolt és egymással ellenséges lábon álló nemze-
tekre való szétválasztását alig mozdította más jobban elő, 
mint a humanismus s főkép a renaissance . . . Szinte a 
renaissance tanúsított a népéletre vonatkozólag úgy, mint az 
egyes emberekre való hatásaiban egyediségre, elkülönzésre 
törekvő irányzatot. 

«A renaissance műveltség szelleme keresztény te len, sőt 
végső eredményeiben keresztényellenes volt, mert a pogány 
műveltségnek visszaállítására törekedett.1 

A pogány, a keresztényellenes szellem, melyet a re-
naissance előkészített és megteremtett, a reformátió és a 
forradalom által nyerte további kifejlődését és virágzását.2 

A protestántismus és a liberálismus a legveszélyesebb módon 
növelte a humanismusnak összes rossz következményeit. 
Nevezetesen, mindkettő erélyesen folytatta a renaissance 
által megkezdett rendszeres történelem-hamisítást. E hami-
sításnak eredménye a keresztény hitnek és életnek mind 
jobban terjedő megingatása és megsemmisítése volt. Habár a 
protestántismus történelem-hamisításának némely tekintetben 
más okai és más céljai voltak is, mint a humanismus és 
liberálismusénak, a végeredmény mégis ugyanaz maradt, t. i. 
a kereszténység lerombolása és a forradalom dicsőítése. LEO 
HENRIK tanár maga is beismeri, hogy a protestantismusnak 
ebben a tekintetben nagyon romboló hatása volt. A pro-
testáns történelem-hamisítás, mondja, a forradalomra való 

1 Körting, Geschichte der Literatur der Renaissance. Leipzig, 1878. I. 

190., 299 , 309., 387., 400. ; III. 244. 1. A «hamis pogány» és «valódi ke-

resztény renaissance» közt való különbségről, 1. L . Pastor, Geschichte der 

Papste seit dem Ausgang des Mittelalters. 1886. I. 6—49. 

2 V. ö. Gaume, Die Revolution. Ilistorische Untersuchungen über den 

Ursprung und die Verbreitung des Bősen in Európa von der Renaissance 

bis auf unsere Zeit, Franciából fordította Brückmann. Regensburg, 1857. 

6 Bande. 



csillapíthatatlan, beteges vágyat szült, mely mindazokban, 
akik forrongani nem birtak, legalább képzeleti elégtételt, 
a történelemben föltalálható minden forradalmi jelenségnek 
pártolását, némi tekintetben történelmi önferiőzést idézett elő, 
melynek aljas élvezete következtében az olyan történelmi anya-
goknak, melyek bármi forradalmi érdektol át voltak hatva, egy-
szerűen érthető szemlélete, lehetetlenné vált.» 1 «A reformatiónak 
meggyőződésünk szerint mindenesetre van jelentősége, mely 
még nagyobb szerencsétlenséggel s még nagyobb borzalmakkal 
vigasztalhat (? ?!) mint aminők azt nyomban követték. — 
Azt azonban nem lehet ki nem mondanunk: először, hogy az 
ezrek és ezrek közül, akik protestánsoknak nevezik magukat, 
s akik a katholikus egyház ellen világra bocsájtott rágalmak-
ban tisztességes emberekként viselkednék, a legtöbben mitsem 
tudnak a reformatiónak ama jelentőségéről, s a protestáns 
iránynak csak azért fogják pártját, mert annak kíséretében az 
atomistikus irányzat, mely az alanyi (személyes) önkénynek sza-
bad tért enged, a vallás terén is uralomra jutott — s így 
ezek a protestantismust és a minden egyházi alapnak föl-
forgatását azonosítják; azután, hogy azok az emberek, akik 
müvelségök és természetöknél fogva a reformatió által jel-
zett (?) haladásra (?) képtelenek voltak, s kik a saját állás-
pontjukból tekintve, semmi vigaszt és semmi engesztelödést 
nem találhattak a forradalmi támadásokban, melyek ama tár-
sadalmi állapotok ellen intéztettek, amelyekhez ők tartoztak, 
amelyekben születtek s amelyeknek élvezetéhez alapos joguk 
volt, — hogy azok az emberek nemcsak hogy nem ócsár-
landók, ha a rendelkezésükre álló minden eszközt felhasz-
náltak arra nézve, hogy ama támadásokat mindenütt — 
tehát forrásukban is — megakadályozzák, hanem hogy azért 
inkább dicséretet, s ezekkel az új, az egyházat és minden 
átalánosabb alapot pusztító s minden magasztosai az alanyi 
fölfogásnak föláldozó úgynevezett protestánsokkal szemben, 
valódi tiszteletet érdemelnek. 

«Ama törekvések, hogy a katholikus egyháztól elpár-
tolt protestáns irányzatoknak erőszakkal véget vessenek, 
sokkal többször képezték már tárgyát, téves és üres viták-
nak, semhogy kötelességünknek ne tartanék ebben a tekin-
tetben a helyesebbet védelmezni, még ha annak a veszélynek 
teszszük is ki magunkat, hogy magától a müveit tömegtől 
is eretneknek tartatunk. 

«Minden, bármi néven nevezendő társadalmi állapotnak 

1 11. Leu, Öwolí' lSücher niederlandíscher Geschichteü. Halle, 1835. 1), 

5 0 3 - 5 0 4 . 
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vallási alapja van.1 Még ott is, ahol nemcsak ki volna mondva 
(ami igen könnyű), hogy ennek a vallási alapnak nem kell 
meglennie, hanem még ott is, ahol a tarsadalmi állapotnak 
a vallási alaptól szándékolt ilyetén megfosztása a legszigo-
rúbban s legelvontabban végrehajtatott volna, az ellenkezőjét 
érnék el annak, amit akarnak, s a helyett, hogy vallás-
nélküli állapotot idéznének elő, oly állapotot teremtenének, 
mely a legborzasztóbb vallástól, az atheismustól volna áthatva. 

«Ha tehát az emberek között nem képzelhető olyan 
állapot, amelynek megfelelő vallási hasonmása ne volna, — 
világos, hogy ez utóbbira vonatkozó minden változásnak 
szükségképen következménye van a társadalmi viszonyoknak 
jogszerű alakulására, melyet annak a vallási hasonmás kife-
jezésének kell tekintenünk. 

«Az már a mi korunknak jogról és jogtalanságról való 
sekélyes és léha fölfogásához tartozik, hogy a jogot csak 
egyes meghatározott esetben tartják megsérthetönek'és csak az 
ilyen sértéseket büntetik, míg a jogfejlődésre irányzott merény-
leteket egyátalán nem büntethető cselekményeknek tartják. 

«A reformatióval csakhamar karöltve haladtak — amint 
ez bizonyításra nem szorul — számos helyen, kivált pedig a 
Németalföldön a forradalmi érdekek és elemek; — olyan 
elemek s érdekek, melyeknek életbeléptetésére a tűz és kerék 
még nagyon enyhe büntetések voltak; — érdekek és elemek, 
melyeknek továbbfejlődése a protestáns világnak különféle 
tájain a kereszténységet annyira pusztíták, hogy ott a vallá-
sos műveltségnek haladásáról nemcsak hogy szó sem lehetett, 
hanem ellenkezőleg, ha szabad választás engedtetett volna az 
úgynevezett protestantizmus közt, mely valóban a keresz-
ténységgel összetartó minden tulajdonságot nélkülöz, és a 
katholikus egyház között ennek középkori, maguk a katho-
likusok által is beismert torzalakjában, mégis mindenki az 
utóbbit óhajtotta volna, mint olyat, amely legalább a keresz-
tény tanításnak alapjait mindenkor megőrizte. 

«Nemcsak a germán népéletnek oly szépen kifejlődött 
nagyszerű alapját, a hübérrendszert2 rombolták szét veiéi-

1 L. v. Ranke, Französische Gescliichte. IV. 246, Samrntl. Werke. 

1876. I5d. XI. mpndja : «Minden emberi cselekvés és mulasztás ama vallási 

fogalomtól függ, melyben élünk.» 
2 Ivingsley Károly, a liberális anglikán pap, a «Cluistian Socialist» alapítói 

és vezéreinek egyike, John Stuart MilJnek barátja, a cambridgei egyetemen a 

történelem tanára és a királynénak udvari káplánja 187 r. évben így ir : «Legszí-

vesebben űjra életbeiéptetném azt a hübérrendszert,mely előttem a polgárosultság-

tiuk legszebb alakja — eszményileg, nem gyakorlatban—• aminőt csak Európa va-

laha látott.» Ch. Kingsley, TTis. Letters and MemoSrs. Dstüsli. Gotha, 1879. II, 233. 
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kedve, de sőt a pusztításnak és kegyetlenségnek e müvében 
résztvevő vezetők és szóvivők részére dicskoszorút dicskoszo-
rúra halmoztak, anélkül, hogy a legtávolabbról is képesek 
lettek volna az előbbi társadalmi állapotoknak lerombolt osz-
lopai helyett mást állítani, — mondjuk : mást állítani, mint 
gazdasági fejetlenséget, amelynek képzetéi minden elmélet, 
minden árhullámzás, minden alanyi fölfogás, minden új or-
szágút, vasút vagy gőzhajó fuvalmának engedni kénytelenek. 
Ahelyett, hogy az embert megtartották volna a külső dol-
gok fölött való uralmában, ezeknek rabszolgájává tevék.»1 

MENCZEL K Á R O L Y A D O L F kormány- és szentszéki taná-
csos hírneves müve, a «Neuere Geschichte der Deutschen» 
második, harmadik és negyedik köteteinek kitűnő elősza-
vában a többek között így ír: «Protestáns részről már 
megszokták, hogy a reformátorokat mint hösösöket és fél-
szenteket mutatják be.» «Már szinte elvárják, hogy a re-
formatió embereit és körülményeit minden alkalommal oly 
fényben, sőt még dicsőbben ábrázolják, mint aminőbe azokat 
a lelkesedés takarta,2 és azért nagyon nehezökre esett, midőn 

1 H. L e o , a. a. O. II., 388—394. 
2 I lenke K. tanár mondja, hogy : «Luther tanítványai mesterüket majd-

nem istenítették és, mint az utánimádkozók általán határozottabban és hango-

sabban beszélnek, mint azok, akik saját belátásuk szerint szólnak, hasonlóan 

túlkiabálják ezek a tiszta lutheránusok is mindazokat, akik nem hódolnak velők 

egyetemben egy szájjal és szívvel a halála után általuk csalhatatlanná tett hit-

bírónak s annak művét nem tekintik a legtökéletesebbnek, és az általa, habár 

csak hirtelen haragjában odadobott vagy makacsul állított mondásokat káno-

niaknak nem tartják. Hogy életrajzáról prédikáltak, asztali beszédeit és ötleteit 

fölolvasták s a következő találó előszóval : «Szedjétek össze a morzsákat, ne-

hogy valami elveszszen», kiadták, hogy a naptárban emlékének napot szen-

teltek s ereklyéit több helyen őrizték és a tisztteletnek és a háladatosságnak 

más ilynemű bizonyítékai mindenkor megbocsáthatók voltak; sőt kellemes (!) látni, 

hogy emlékét az irodalom mily gazdagon ünnepelte, úgyannyira, hogy Fab-

ricius az ilynemű irodalmi termékeknek gyümölcséből 200 szakból álló kimu-

tatást készíthetett, 1728-ban kiadhatott és már két év múlva dús utószüretet 

tarthatott. (Centifolium Lutheranum s. notitia literaria scriptorum omnis generis 

de b. Luthero ect. Hamburg, 1728. II. 1730.) — Ebben az egyes szakoknak 

oly címeit találhatjuk, melyek néha egész a kicsinységekig mennek és azt bi-

zonyítják, hogy mennyire emlékezet- és megfigyelésre méltónak tartották mind-

azt, amit Luther tett, mondott, átélt, mindazt, ami őt közelebbről vagy távo-

labbról illette. De olyanokra is akadunk, amelyek gyermekes babonává fajult 

tiszteletre mutatnak, mint például: Lutherus, angelus cum aeterno evangelio 

in apocalypsi ; L. aliis praesagiis demonstratus; L. propheta, et prophetiae' 

ex ejus scriptis collectae ; L. cum Abraliamo comparatus; Moses altér; altér 

Sámuel ; Fdias tertius; altér Jeremiás; collatus cum Joanne Baptista; cum J. 

2 
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«könyvem által az öröklött s megszeretett képzeletekből föl-
riasztottak.» «Aki édes álomból ébreszt föl, annak a duz-
zogó arcokra el kell készülve lennie.» Mindazáltal a nap meg 
követeli a maga jogát, s jóllehet az álmukból fölzavartak 
boszusan dörzsölik szemeiket, utóvégre mégis megszokják a 
napfényt. Az a kívánság, hogy a német történelemnek leg-
fontosabb s folytontartó, élő tevékenységét csakis a párt-
szellem homályos szemüvegén át nézzük, összeegyeztethetetlen 
avval a haladással, melyet a történettudomány az utóbbi év-
tizedek alatt tett. Aki azt hiszi, hogy a német nemzetet a 
lutheranismusnak SECKENDORF-féle történelméből merített ki-
vonattal e fontos tárgyat illetőleg egyszermindenkorra kielé-
gítheti, úgyannyira, hogy a 17-ik század reformatió-történe-
tének álláspontjáról irt minden önálló munkát a régi és újabb 
igazhitűség ellen való föllázadásról vádolhat és a szerzőt tit-
kos katkolikusnak gyanúsíthatja,1 az olyannak mutatja be 
magát, mint aki a trophonius barlang gőzeiben, ahol bölcse-
séget keres, az eszméletét elvesztette. A legnagyobb okta-
lanság lenne az egyházi tekintélynek békóit, melyektől a 
protestáns theologia magát fölszabadította, az állam- és világ-
történelemre verni; a legrútabb képmutatás volna azokkal 
egyetemben, akik a tudomány korlátozásáról hallani sem 
alkarnak, némely hasznosaknak vélt előítéletek és hagyomá-
nyok számára oly szentélyt emelni, amelyhez a tudományos 
kutatásnak nem szabad lámpájával közelednie. 

«PLANK főműve a protestáns tan történelméről, a refor-

E v a n g e l i s t a c u m Paulo Apostolo e. c. t.; L . mártír, sanctus, thaumaturgus, 

thaumasiander, rnagnus Cristophorus, so), Stella, phosphorus ect. Mindennek 

pedig a legrosszabb oldala az volt, hogy a Luther dicsőítésére irányzott eme 

buzgalomnak arra kellett szolgálnia, hogy a megutált pápaság trónjára a iuthe-

ranismus ültettessék, hogy a gondolatszabadságnak tere, miután a korlátok 

lerontattak, újabb jelek s határvonalak által megjelöltessék és helyére az élő 

hitbírónak, aki önmagáról azt hirdeti, hogy tévedhet, megholt helyeztessék, 

akinek sohasem volt szabad tévednie, s akinek magyarázói egyszersmind fog-

lalkodásukká tették, hogy az igazságot mindig a maguk részére vitassák. (II. 

P. K. Henke, in seinen «Zusätzen» zu Willers, Versuch über den Geist und 

den Einfluss der Reformation Luthers, 2. Aufl. Hamburg, 1828. II. 79.) 
1 Még Rankét is sokan titkos katholikusnak tartották, midőn a «Pápák tör-

ténelme» című műve megjelent! ! ! (Kreuzzeitung vom 2S. Mai 1886. Melléklet). 

Aki az embereket és a viszonyokat némileg ismeri, az méltán kérdheti, hogy 

vájjon ily körülmények között hihető-e, hogy sok protestáns találkozzék, aki 

egyháztörténelmi kérdésekben a szükséges elfogulatlansággal rendelkezik arra 

nézve, hogy az igazságot tárgyilagosan megismerhesse s elég bátorsággal bir 

arra, hogy a megismert igazságot kimondja és védelmezze. «A gyávaság öl 

meg minket», mondja jogosan az ismeretes diák dal. 
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matióról már negyven évvel ezelőtt utat törhetett volna az 
elfogulatlan véleménynek.1 De úgy látszik, hogy ez a tanul-
ságos könyv megjelenése alkalmával — az időben, midőn a 
németeknél a könyveknek hatniok kell, ha csakugyan hat-
nak — nem talált kellő nemzeti méltatásra, talán azért, mert 
címe után ítélve, pusztán hittani műnek tartották, s akkor a 
legkitűnőbb hittani könyvek iránt sem igen tanúsítottak ér-
deklődést. A mostani kor pedig, amely az egyházi dolgok 
iránt nagyobb érdeklődéssel viseltetik, több buzgalmat tanú-
sít az előítéletek, mint fogékonyságot a tanulás iránt. 

«WOLTMANN müve2 már csak azért sem elégíthet ki, 
mert a reformatiónak theologiai és egyházi dolgait, tehát a 
legfőbbeket, mellőzi . . . Az 1554. évi május hóban Naum-
burg városában tartott gyűlésről, melyen a protestáns theo-
logusok az akkori időkre és az utókorra nézve nagy következ-
ményű, szabályszerű nyilatkozatban elismerték a fejedelmeknek 
egyházi fönhatóságát, történetiróink közül még a bátor Há-
berlin sem tesz említés. FLACIUS ILLYRICUST, aki LUTHER'ta-

nítása iránt való fanatikus buzgalmával a merev protestáns 
egyházi szellem kifejlésének, mely a kalvinismust azáltal, 
hogy azt kárhoztatta, Németországban csaknem túlsúlyra 
emelte, alig hogy mellékesen említik. 

«A német világfiak nagy szégyennek tartanák, ha XIV. 
és XV. LAJOSNAK összes bujálkodásait nem tudnák elbe-
szélni ; de azt a történelmet, amely a németekre nézve 
van legalább is oly fontosságú, mint a franciákra nézve a 
forradalom történelme — egyes események kivételével —-
nemcsak az ú. n. műveltebb köröknek nagy része nem is-
meri, hanem még a tudósokra nézve is mintegy nem létezik. 

«E tudatlanságnak kiváltképen a párt- vagy inkább a 
felekezeti szellem az oka, amely a nemzetet háromszáz év óta 
szétválasztva tartja; és pedig nem annyira azért oka, mintha 
a történet irókat arra birná, hogy az ellenpártról nem igazat 
írjanak, mint inkább azért, mert őket a tagadás indító okai 
vagy a megtámadtatástól való félelem által ráveszi, hogy azt 
ami saját pártjuknak szemrehányásul szolgálna, vagy amit 
az ellenpárt fegyverül használhatna, vagy ami az ellenfélnek 

1 Maurenbrecher Hr., aki Seckendoríot tele szájjal magasztalja és kívánja, 

hogy annak műve minden «református történésznek íróasztalán legyen», űgy 

találja, hogy Plank kevés rokonszenvvel viseltetik a reformatiónak történelme 

iránt s épen azért nagyon elfogult, egyoldalú, törlénelemellenes álláspontot 

foglal el. (Studien und Skizzen. 1874. 214 — 215. 1.) — Maurenbrechernek a 

reformatió történelméről irt műve ránk azt a benyomást teszi, mintha a Secken-

dorfot illető tanácsot ő maga a leghívebben követte volna. 
2 Woltmann. Geschichte der Reformatiou in Deutschland. Altona, 1805, 
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némileg dicséretére, ajánlására vagy mentségére szolgálna, 
elhallgassák . . . Aki erről az útról letért, annak mindig ké-
szen kellett lennie a legdurvább rágalmazások és megtámad-
tatásokra nemcsak a múltban, hanem a német pártatlanságnak 
dicsérete és dicsőségére a jelenben is. 

«Az újabb bölcseleti iskola hívei, kik mesterüket (Hegelt) 
mint a személyesített szellemet bámulják, azt akarják, hogy 
a reformatio századáról csak olyan irók Írjanak, akik ama 
rendületlen meggyőződéstől vannak áthatva, hogy az általuk 
mesterségesen előidézett tisztelettel körülvett egyéneknek 
mindig és mindenben igazuk volt, míg azok ellenfeleinek 
állandóan és egyátalán sohasem volt igazságuk. Dr. MARIIEI-

NEKE Berlinben, aki ott a keresztény theologiát HEGEL-féle 

elvek szerint tanítja, mint az ottani tudományos évkönyvek-
nek társkiadója, két könyvben, melyek müveit tudományos-
ság helyett a legszenvedélyesebb durvasággal telvék, ennek 
a műnek két első kötetét nemcsak becsmérelni, hanem 
egyszersmind azoknak szerzőjét — számítva a kornak pártos 
szellemére — jesuitismusról s titkos katholicismusról gyanú-
sítani törekedett . . . 

«A három német irodalmi lap mélyen hallgatott erről 
a német viszonyokat tárgyaló történelmi műről. Mindazáltal 
céljukat még sem érték el, mert a könyv sokkal nagyobb 
figyelemben és elterjedésben részesült, mint aminőt hang-
zatos dicséretek előidézni birtak volna. Volt idő, midőn a 
kedvetlenség s annak a tudata, hogy árulkodó lelkek minden 
több értelmű szóra vigyáznak s a tizenhatodik század egy-
házi viszonyairól irt bárminemű Ítéletnek a jelenkort gya-
lázó ellenséges értelmet tulajdonítanak, majdnem arra indí-
tottak, hogy a most élő nemzedék történelmének megírását 
másokra hagyjam, olyanokra, akik az uralkodó légáramlattal 
haladni tudnak és az emberefoiek csak azt beszélik el, amit 
azok szívesen hallgatnak, én magam pedig a történelemnek 
olyan terére lépjek, amelyen a XIX-ik századnak egyik éj-
szak-német irója a fölött, hogy vájjon némely cselekménye-
ket — történelmi álláspontból Ítélve — nem lehetett volna-e 
máskép intézni; vajion nem lehetett volna-e némely hábo-
rúkat és pusztításokat józan megfontolás és higgadt mér-
séklet által megakadályozni, véleményét kimondhatja, anélkül, 
hogy a korszellem parazitái öt egyház-politikai szellemről 
gyanúsítsák. 

«Míg a német kormányok akadémiáik által a byzanti 
történetírók kiadásáról s az összes keleti uralkodó házak 
sorrendjének pontos megállapításáról szorgosan gondoskod-
nak, addig a német történetirónak aggódnia kell amiatt, 
mert egyik legnagyobb és legjobb szándékú német császárt 
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külföldi, a nemzet ellenségei által kigondolt rágalmak ellen 
védelmezett s magát aggályos és veszélyes gondolkozás 
módról való gyanúsítások és vádak ellen óvnia, s emellett 
még arra is készen kell lennie, hogy azt, amit okmányokkal 
szemtelen koholmánynak bizonyított, (mint a franciák által 
koholt s még a résztvevő kortársak előtt is egészen isme-
retlen mesét arról a csalásról, melyet K Á R O L Y császár F Ü L Ö P 

őrgróffal szemben e kifejezésnek: némi fogság nélkül: örökös 
fogság nélkülre hamisítása által elkövetett volna) legközelebb 
valamely új hálával és sokszoros dicsérettel fogadott törté-
nelmi müvekben mint valóban megtörtént igazságot találja 
leirva, hogy azt a német tankönyvekben és tantermekben 
még számos évtizeden át hirdessék.1 

1 Menczel K. A. Neuere Geschichte der Deutschen, Breslau. II. Bd. 

1828. IV. III. Bd. 1830. S. I I I — V . ; IV. Bd. 1832. S. V — V I I I . — A má-

sodik kiadásból a szerzőnek fölötte érdekes előszavát kihagyták. — Ranke 

Lipót, «Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation» című művében, 

melyet Menczel kitűnő művének megjelenése után körülbelül tiz év múlva irt, 

a hat kötetben egyetlen egy szóval sem említi föl elődjének korszakot alkotó 

s nagy horderejű művét! — Dr. Köpke Rudolf így nyilatkozik Menczelről: 

«A németek újabb történelmének kiadását 1826-ban kezdte el, s terjedelmes 

munkáját, mely a legszélesebb körű tudományos kutatáson alapszik, a legna-

gyobb kitartással folytatta egész a XVIII. századig. Még sokan emlékeznek 

arra, hogy Menczelnek alapgondolata akkoriban minő ellenmondásra talált. 

Németországnak nemzeti és egyházi egységéből kiindulva, ezt mint a német 

népnek természetes és szellemi kapcsát mutatta be. A császárságot és hierar-

chiát mint az életnek megszentelt formáit figyelemreméltó hangsiilylyal emelte 

k i ; s ezzel a protestantismusra halálos ítéletet mondott, miért is úgy tűnik 

föl, mint aki a szilárdan megállapított ősjogtói elpártol. A katholikusok élénk 

tetszésnyilatkozatokban törtek ki, midőn e szavakat haliák : «A papság mind-

végig megmarad a saját álláspontján, s a kereszténység örök eszméinek kife-

jezője lesz, meg nem ingatva az idők gondolatváltozásai által.» Vagy midőn a 

protestánsokról azt mondja, hogy a birodalmi köteléket ellenséges dolognak 

tekinték (I. 484, II. 18). A német protestánsok bámulva hallották életükben 

legelőször egyik legjelentékenyebb s legtudósabb történetírójuktól, ha nem is 

a szót, de annak jelzését, hogy ők tulajdonképen forradalmárok; s jól tud-

ták, hogy ennek a szónak minő viszhangja van . . . . Ezek a nézetek később 

Leo világtörténelmének III. kötetében 1838-ban még nagyobb nyomatékkal 

vannak kifejezve, olyan tankönyvben, mely a legszélesebb körök számára ta-

nításra volt szánva. A legbensőbb meggyőződés alapján irva, valamint terje-

delemre, úgy benső erőre nézve csak nyertek e nézetek. A z egyház-politikai 

iránynak, mely a nemzeti és vallási egységből indül ki, itt is ugyanazon 

összeköttetését találjuk a szellemek üdvtelen liberalismusa s fegyelmet!ensége 

ellen irányzott polemikus mellékcélnak leghatározottabb tudatával. Ami 

előbb csak jelezve volt, azt itt nyíltan kifejezték, hogy t. i. Luther, a refor-



MKNCZELNEK E szavaihoz fölösleges volna bármi meg-
jegyzés vagy magyarázat, mert az csak gyöngítené azoknak 
hatását. De megérdemlik, hogy kétszer vagy háromszor is 
átolvassuk és alaposan fontolóra vegyük azokat. 

BISMARCK herceg, birodalmi kancellár 1 884 . évi május 
8-án a német birodalmi gyűlésen így nyilatkozott: «Ama 
hamis történelmi hagyományok folytán, melyeket a liberális-
musnak hazug történészei ötven, száz év óta a világba kür-
töltek, a haladás elemeinek keveréke sokkal méregteltebb, 
mint a sociálistáké.» 

A liberális történetírás ellen emelt vád nagyon is jogo-
sult ; ámde nem kevésbé súlyos bűnt követett el a törté-
nelmi igazság ellen a protestáns történetírás is. 

Az újabb korban ez£ is kezdik már mindinkább belátni 
és bevallani. Böhmer Frigyes Jánps protestáns történetíró 
már 1826-ban így irt: «A reformatió történelmét szükséges 
egészen újra átdolgozni; ezt annálinkább beismerem, minél 
jobban foglalkozom a reformátorok irataival, akik az újabb-
kori divatos előadások által csaknem titokteljes alakban ál-
líttatnak elénk.1 S később ez a becsületes és nagy történet-
búvár így ir: « D E MAISTRE egyszer az utóbbi századok 
történetírását az igazság ellen való összeesküvésnek nevezte 
s ez a kifejezés általánosságban bármily túlzottnak is lássék, 
mindazáltal mégis kétségtelen, hogy az egyház- és vallás-
ellenes érzület egy téren sem követett el annyi igazságtalan-
ságot és több rosszat, mint a történetírás terén.»2 Mert a 
pápát nem tartom Antikrisztusnak és Rómát babyloni kur-
vának, azért W A I T Z tagadja, hogy én német érzelmű va-
gyok» . . . «Azonban ez a soi-disante német hazafiság, mely 
oly eretnek-ítélö módon lép föl, nekem inkább úgy tetszik, 
mint ostoba katholikus gyűlölet s mint a világi hatalom 
iránt tanúsított szolgalelkűség, mely a szabadnak alkotott 
egyházat annak szolgálatára szeretné kiszolgáltatni» . . . «A 
protestáns irók telve vannak ostoba előítéletekkel. Itt a 
népek egyengetik, igazítgatják a pásztorbot forgácsait, melyet 

mátor nem más, mint demagóg, aki hatalmas öklével szétrombol egy mű-

emléket, melynek magasztosságáról és mélységéről fogalma sincs (III. 96). — 

Schmidt, Histor. Zeitschrift, Berlin, 18^5. IV. 4 4 3 — 1 4 4 . 
1 Janssen, Böhmers Leben und Anschauungen. 1869. S. 265. 
2 janssen, J. F . Böhmers Leben, Briefe und kleinere Schriften. 1868. 

I. 247. Böhmer művének 457-ik lapján de Maistre grófról így i r : «Száza-

dunknak egyik legmélyebb és legeredetibb szelleme volt \ teljes méltatása még 

a jövőé, amely szélsőségeit is elfogulatlanabbal fogja megítélni.» Ép ily elis-

merőleg nyilatkozik felőle Comte Ágoston is. (I'hilosophie positive. IV. 

1 3 5 — 1 3 8 - ) 



darabokra törnek. Ha azonban ezek a forgácsok mint káp-
lárbot vagy korbács suhognak hátuk fölött, akkor szolgalel-
küségökben meghunyászkodnak.»1 

COMTE ÁGOSTON, a hitetlen francia bölcsész ugyanez 
értelemben, csakhogy még élesebben nyilatkozott, különösen 
«positiv bölcsészeiének» 54-ik fejezetében a protestáns és 
szabadelvű történet-hamisításról.2 

HILLEBRAND K Á R O L Y tanár így ir: « A német történet-
tudomány az utolsó harminc év alatt nemzeti, helyesebben: 
nemzeti szabadelvű jellegű és protestáns irányú volt. Bár-
mennyire ábrándozzanak is a tanár urak tárgyilagosságról, 
tudományos megvesztegethetetlenségröl, lelkiismeretességről 
és csodálatra méltó- módszerüknek csalatkozhatatlanságáról, 
mégis azt hiszem, hogy ha ma maga TUCYDIDES megjelenne 
közöttünk, valamely lipcsei vagy göttingai magántanár a sze-
rencsétlen történésznek, aki nem a R A N K E vagy W A I T Z is-
kolájából került ki, a «Centralblatt»-ban ugyancsak alaposan 
kimutatná módszerben való fogyatkozásait, s akadémiai 
történettanáraink bármennyire ámítsák is magukat azzal, 
hogy semmi mást nem lehet biztosan megállapítani, mint a 
legszárazabb tényeket — tudtuk és akaratuk ellenére is, a 
protestáns és nemzeti érdekeknek szolgáltak, ezek kedvéért 
a történelmet elferdítik, a tényeket ezek értelmében válogatták 
és állították össze. Ama hivatalnokok, akik egykor az egye-
temen ezeket tanulták, a tudományos zagyvalékot csakhamar 

1 Böhmer's Leben, Briefe und kl. Schr. II. 447, 449, 491. 
2 V. ö, péld. Comte, Cours de philosophie positive. 3. éd. Paris 1869. 

Tom. V. 50. 232. 243. 254. 331. — L. Legon 55, hol a többek közt így i r : 

«Ama tévedések között, melyele a protestantismussal együtt jártak, egyik leg-

régibb, leggyászosabb és legáltalánosabb kétségkívül az az alapos előítélet, 

mely a politikai létet minden lelki hatalomtól elkülönítettnek és a világi ha-

talomtól függetlennek lenni állítja . . . Nekem úgy tetszik, hogy ennek az 

alapos tévedésnek általános befolyására kell visszavezetni történelmi eredetét 

annak az esztelen kevésrebecsülésnek, amely azután a protestantismus egyenes 

sugalmazása alatt a jelenkorban nyilatkozott s amely később folyton növekvő 

erővel mindenfelé elterjedt egész a múlt század végéig : mert főkép a katho-

likus intézményeknek gyűlöletéből származott, hogy ez a nagy sociális korszak 

oly igazságtalanul megbélyegeztetett, még pedig sajnos egyértelműséggel úgy 

a protestánsok, mint maguk a kathoükusok részéről is. akiknél a lelki hata-

lomnak politikai függetlensége nem kevésbé állott rossz hirben. Különben 

leginkább a protestantismus hódolt a szellemek e veszedelmes tévedésének az 

ősegyház iránt való esztelen kizárólagos előszeretetével s a zsidó theokratia 

iránt táplált még kevésbé eszélyes és sokkal ártalmasabb lelkesedésével.» (V. 

472. 475.) «A kritikai tudomány legfőképen csak azért foglalkozik a múlttal, 

hogy vakon ócsárolja az elmúlt időket, mint a forradalmi korszakot.» IV. 134. 
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lerázták magukról és elfeledték; a részletekből csakis a 
nemzeti és protestáns irány maradt meg elméjükben. A 
polgárok és a katonatisztek, kik ama tudósok müveiből, 
vagy pedig hirlapi cikkekből, melyek akár az ily müveknek 
utóhangjai, akár kivonatai voltak, • merítették meggyőződésü-
ket, nagyon keveset törődnek a forrás-tanulmánynyal, amelyre 
a szerző urak olyannyira büszkék szoktak lenni; ezek annak az 
iránynak hódolnak, melyet az iró a történelmi kifejlésben talál 
vagy abba bele visz, vagy olvasói reá erőszakolnak, és ez 
a nemzeti és protestáns irány. így és csakis ily módon 
működtek közre tudósaink a német dolgok folyásában. A nem-
zetet, nem az egész nemzetet, hanem csak az úgynevezett 
müveiteknek nagy részét, a századnak második tizede óta 
nemzeti és katkolikus-ellenes, vagy jobban mondva keresztény-
ellenes szellem szállotta meg; ezt a szellemet közölte a tudo-
mányos világgal s eziránt háladatos volt, ha az búvárlatainak 
roppant eredményével, itészete és rendszerével fölhatalmazta, 
hogy ezt a szellemét törvényesnek tekinthesse.1 

Dr. Scherr János, a zürichi műegyetemnek ismeretes 
történettanára így szól: «Mammon és Moloch, arany borjú 
és az ércbika, pénz és siker, ezek az egyedüli istenek, me-
lyekben korunk egész lelkével hisz. Az erkölcstelen történet-
írás is, mely most mindenütt, de kiváltképen Németország-
ban napirenden van, térdre hull e bálványok előtt s tömjénez 
nekik. Dicsekszik vele, hogy az erkölcsi elvet a történelem-
ből tndományosan száműzte. Szerencsésen odáig jutott már, 
hogy a jó és a gonosz, az igaz és a rossz, a nemes és az 
aljas, a nagylelkű és az alávaló között levő ellentétet a «tu-
dományos tárgyilagosság» összhangjában fölolvasztotta és a 
sikert vagy ennek hiányát, mint a gondolatok és cselekede-
tek, emberek és dolgok egyedüli értékmérvét ismerte cl. 
Megmérgezi az ifjúságot, amennyiben annak tapasztalatlan 
szemei előtt a jog és a jogtalanság, az igazság és a hazug-
ság, a szabadság és a szolgaság között létező különbséget 
tudományos szempontból lényegtelennek igyekszik föltüntetni 
s az ifjakat jellemtelen kapaszkodásra csábítja és bátorítja. 
Ez a történetírás nem csekély mértékben bűnös korunk er-
kölcsi betegségének előidézésében. Mert a lelkiismeretből 
kivetkőzve, egész működésével és teljes erejével gyengíté a 
jogérzetet, aláásta, megbénította a kötelességtudást, az eszmé-
nyiért való lelkesedést s a gyalázatosnak gyűlöletét, az elvte-
lenséget jutalomra méltó tárgyilagosságnak mondotta, a lanyha-
ságot s a világnézet s életmód könnyelműségét előmozdította.» 2 

1 Hillebrand, Zeiten, Völker und Menschen. 1875. II. 3 1 7 — 3 1 9 . 
2 J. Scherr, Vom Zürichberg 2. Aufl. 1881. S. 141 . 



25 

«A legmodernebb történelem», mondja ugyanaz a szerző 
más helyen, «nagyszájú szemérmetlenséggel hirdeti, hogy a 
jog és a jogtalanság fogalmának az államéletben semmi je-
lentősége sincs és, hogy a népek sorsa magasabb törvények 
szerint volna intézendő, mint a közönséges erkölcsi törvé-
nyek. A legmodernebb «történettudomány ezzel a «nihilis-
mus» szolgálatába lépett, mert hisz ez is állíthatja, hogy 
magasabb törvények szerint cselekszik, mint a közönséges 
erkölcstan törvényei. Ez a legmodernebb történettudomány 
arra meg épen nem gondolt, hogy az, ami a reactionariusok-
nak jogos, az a forradalmároknak méltányos. A szobatudós-
ságnak mindig az volt és ma is az a természete, hogy Író-
asztalának láttávolán túl sohasem nézhet.»1 

Amit SCHOPENHAUER a modern bölcsészet-tanároknak 
szellemi szolgaságáról és tudományos becstelenségéröl mond, 
az háromszorosan és tízszeresen áll fötanodáink történettaná-
rairól, akik rég idő óta kezükben összpontosítva tartják a 
történetgyártás egyedárússágát. 

A bölcsészet terén a tanár uraknak csaknem egészen 
szabad kezük van s minden tartózkodás nélkül azt taníthat-
ják, amit akarnak : deismust vagy pantheismust, atheismust 
vagy materialis must. 

De jaj azoknak a történészeknek, akik nem mutatják ma-
gukat teljesen «jó érzelmüeknek» s a köpönyeget nem for-
dítják egészen az uralkodó szél felé! A történelemnek, kivált 
az ujabbkorinak kérdéseiben korunkban illetékes helyeken 
rendkívül érzékenyek és fogékonyak. Ha merészkednének 
olyasmit kimondani, ami magasabb helyeken kellemetlen ha-
tást idézne elő, akkor alkalmazható a borzasztó mondás: 
«Mondjatok le minden reményről!» Lasciate ogni speranza! 

D R . STOEPEL FERENC derék és tiszteletben álló berlini 
publicista e tekintetben így nyilatkozik: «Összes irodalmunk, 
és pedig nemcsak a tudományos, hanem részben a politikai 
és népies vagy a gyakorlati céloknak szolgáló irodalom fölött 
is az állam hivatalnokai vagy más nyilvános testületek ural-
kodnak. Az egyetemek tanárai, az állam vagy a községek által 
alkalmazott felsőbb vagy alsóbb iskolák tanítói szolgáltatják 
nagyrészt a tanítás és nevelés anyagát, mely számtalan köny-
vek és hírlapokban előttünk fekszik.» STOEPEL ebben látja 
azt az aggályos jelenséget, melyből az összes szellemi és 
közéletre nézve súlyos hátrányok származnak. «Olyan tudo-
mányok, melyeknek ápolása a legkorlátlanabbul önálló és 
független érzületet igényel, a mostani intézmények folytán 
olyan személyek felügyeletére vannak bízva, akik nem nyújt-

1 Scherr, Neues Historienbuch. Leipzig, 1884. S. 112. 
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hatnak elegendő biztosítékot arra nézve, hogy a független 
gondolkozásnak hívei. Gondoljunk csak a történelmi és poli-
tikai tudományokra. Ezeket többnyire egyetemi tanárok mü-
velik. Ezek pedig nemcsak államhivatalnokok, hanem mindenek 
fölött szoros összeköttetésben vannak az egyetemek hagyomá-
nyaival, s többnyire képtelenek arra, hogy a / céhnek, melyhez 
tartoznak, korlátait áttörjék. Erről SMITH ÁDÁMTÓL kezdve 
egész DÜHR INGIG oly sok igazat és tudományosat irtak már, 
hogy baglyot vinnénk Athénbe, ha az ehhez értőknek erről 
tovább is szólanánk . . . A céhrendszerü s az államtól függő 
egyetemi szervezet a közéletre romboló befolyással van. A 
józan állami jogtudománynyal, a józan társadalommal sehogy-
sem egyeztethető össze, hogy a közjog és a történelem ta-
nárai az államtól függnek s azért a hatalom birtokában 
levőkkel meg kell alkudniok; és ha akad is a sok közül 
olyan, akiben a gondolat függetlensége, bátorság és merész-
ség uralkodik, az ilyen a dolog természeténél fogva minden-
kor csak kivétel s az egyetemek légköre általán nem ked-
vez a szabad véleménynek.1 

De az általánosan elterjedt történelem-hamisításnak van-
nak még mélyebb és általánosabb okai is. 

A komolyan gondolkozót végelemzésben minden nehéz 
társadalmi, politikai és történelmi kérdés a valláshoz vezeti 
vissza. «Csodálatos», mondja PROUDHON, «hogy minden dolog 
alapjában ott találjuk a theologiát.» Azonban a bukott em-
beri természetet meghamisítá a bün; miért is a hamisságban 
mindig van valami, ami az emberi természetnek érzéki vagy 
szellemi tekintetben hízeleg s az igazságban szintén valami, 
ami azt sérti. A tévtanítással könnyen megegyez, az igazzal 
soha. Minél fenségesebb valamely igazság, annál idegenebb 
a természeti érzék előtt, annál ritkábban fogja az azt föl és 
alkalmazza. Mi sem oly szívós, mint a tévely; olyan az mint 
a polyp, melyet az ember darabokra vagdalhat és mégis él, 
az ember állati természetéhez tartozó ezer meg ezer tulaj-
donságból táplálkozik: megszokás, tunyaság, közöny s tudat-
lanság táplálják, s ezeket legyőzni nagyon nehéz. Az ember 
gyakran csak azért szereti a tévelyt, mert az az o tévelye, 
mivel ö táplálta azt életének müveivel; mivel minden viszo-
nya tőle függ, mert tisztelet, tekintély, anyagi előnyök, ba-
rátság s befolyás vele állnak fönn és az igazsággal elbuknak. 

«A szeretet és gyűlölet», mondja Schopenhauer Arthur, 
egészen meghamisítják ítéletünket: ellenségeinken nem látunk 
mást, mint hibákat, szeretteinken csupa jeles tulajdonságo-

1 F . Stoepel, Die freie Gesellschaft. Versuch einer Schlichtung des 

Streites zwischen Individualismus und Socialismus. 1881. S. 1 7 4 — 1 7 9 -



kat, s még hibáik is szeretetreméltóknak tűnnek föl előttünk. 
Hasonló' titkos hatalmat gyakorol saját előnyünk is, bármilyen 
legyen az, ítéletünk fölött: ami előnyünkre válik, az azonnal 
méltányosnak, igazságosnak és észszerűnek tűnik föl előttünk; 
az pedig, ami ránk nézve hátrányos, egészen komolyan igaz-
ságtalannak és visszataszítónak, vagy célellenesnek és kép-
telennek látszik. Innen van az a sok előítélet, mely a társa-
dalmi állás, foglalkozásból, nemzetiség s felekezetiségből vagy 
vallásból ered. Valamely fölkapott bypothesis hiúz szemek-
kel láttatja meg velünk mindazt, ami annak bebizonyítására 
szolgál, míg a vele ellenkező dolgokkal szemben elvakít. 
Sokszor föl sem foghatjuk és meg sem érthetjük azt, ami 
pártunknak, tervünknek, kívánságunknak és reményünknek 
útjában áll, míg mások előtt az egészen tisztában áll; míg 
az, ami másoknak kedvező, már messziről szemünkbe ötlik. 
Az ész nem fogja föl azt, ami a szívvel ellenkezik': Sok té-
velyhez egész életünkben ragaszkodunk és óvakodunk annak 
alapját kutatni, csupán ama megmagyarázhatatlan félelem-
ből, hogy könnyen fölfedezhetnök, miszerint oly sokáig és 
oly gyakran a hamisat hittük és állítottuk. — Eszerint értel-
münket a hajlam csábításai naponta elámítják és megveszte-
getik. Nagyon szépen fejezte ezt ki VERULÁMI BACON a 
következő szavakkal: «Intellectus luminis sicci1 non est, sed 
recipit infusionem a volúntate et affectibus : id quod generat, 
ad quod vult scientias: quod enim mavult homo, id potius 
credit. Innumeris módis, iisque imperceptibilibus, affectus 
intellectum imbuit et inficit.» 2 Vagyis: Az emberi értelem 
nem tiszta világosság, hanem elhomályosítják azt az akarat 
és indulatok; azért használja a tudományt, amire akarja, 
és igaznak tartja azt, amit igaznak lenni óhajt.» 3 

1 E szavaknak megmagyarázására szolgáljon Rankenek «Az angolok 

történelme» című művéből a következő hely (2) II. 94. «Az értelmet, melyre 

Bacon törekszik, heraklitusi kifejezéssel száraz fénynek nevezi vagyis olyannak, 

melyet semmi indulat, semmi mellékcél el nem homályosít: aki ennek birto-

kában van, az mintegy hegytetőn áll, a melynek lábainál a tévelyek ködként 

keringenek. 

2 F. Baco, Nóvum Organon I. 41 . — Schopenhauer, Welt als Wille 
und Vorstellung (3) 1859. II. 244. 

:i í gy fordítja e helyet Eischer Kunu, Franz Bacon von Verularn (2) 170. 1. 



A nagy német forradalom a tizen-
hatodik században. 

Luther és Kálvin s a protestantismusnak kezdetei. 

Ha már a történelmet általában, és különösen a közép-
kor történelmét a kereszténység és az egyház iránt valé 
gyűlöletből és előítéletből oly rútul meghamisították, legfőbb 
fokát éri el mégis a történelemhamisítás a reformatio törté-
nelmének terén. 

Az a meggyőződés, hogy ez csakugyan így van, napon-
kint erösebbé válik. Uechtritz Oldvig, conservativ protestáns 
iró így szól: «A történelmi fölfogás kifejlődését illetőleg na-
gyon figyelemreméltó jelenség, hogy, míg nevezetesen a jelen-
kornak jövendőbeli történetírása forrásanyagát a vezető tör-
ténelmi személyeknek vagy olyanoknak közléseiből meríti, 
akiknek álláspontját osztá, akiknek érdekei nagyon is közösek 
voltak, addig a középkornak, a tizenhatodik és tizenhetedik 
századnak történetírása majdnem kizárólag oly emberek elő-
adására támaszkodik, akik az ősegyház és a nemesség iránt 
mindig oly elfogultsággal viseltettek, mint az ő köztünk élő 
epigoujaik, korunknak positiv egyházi és társadalom-politikai 
kormányzó hatalmasságaival szemben viseltetnek. Csak a leg-
újabb korban kezd ama sokszor gyalázott, távoli időknek 
tiémíleg igazságosabb megítélése tért foglalni s kezdegetik 
már, habár nem is nagyon szívesen, a «másik félt» is legalább 
meghallgatni. A művelődés történelme, melynek föladata, 
hogy nekünk benső fölszerelését megmutassa az épületnek, 
melynek magasba nyúló falai alatt multunkat rejtegetjük, 
megszerzi a történelmi itészetnek tárgyilagosságára nézve 
fontos amaz érdemet, hogy a tulajdonképen való kutatástól 
távol álló történelmi ismeretek megszerzésére törekvő olvasó 
közönségnek oly szemüveget ad, mely egyedül alkalmas arra, 
hogy vele az elmúlt időknek eseményeit szemléljük, t. i. az 
illető kornak szemüvegét.» 1 

1 O. v. Uechtritz, Sonntags-Beilage zur «Neuen Preussischen Kreuz-

Zeitung» vom 22 Juli 1883. 
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Maiircnbrecher IV. tanár 1874-ben így irt: «Egész mai 
napig nincs egyetlen egy mii sem LUTHERRŐL, melyet tiszta 
lelkiismerettel lehetne ajánlani, mint tudományos életrajzot,1 

sőt a mostani viszonyok között kevés kilátás van arra, hogy 
hamarjában valaki LUTHERNEK hü életrajzát megírhassa. A 

reformatio korszakának szokásos theologiai fölfogása, akarva, 
nem akarva, sok törmeléket és szemetet hordott össze; nagy 
hatalma van a meggyökeresedett képtelenségnek, melyet 
LUTHER életrajza gyanánt szoktak előadni és élvezni: ki re-
mélheti, hogy a legalaposabb kritikai vizsgálat nélkül az 
ismeretes mese mellőztetni fog, hogy a valódi tényállást a 
lcgkitartóbb munka nélkül a legelső forrásokból kritikailag ki 
lehet fürkészni ? Oly téren, melyet a kritikai történelem-
buvárlat ép most kezd megtámadni, nem lehet a történelem 
épületét egyhamar bevégezni és előállítani. 

«COCHLAEUS 2 inkább képes ama forradalmi korszakot 
előttünk híven lerajzolni, mint SLEIDANUS, az óvatos történész 
vagy protestáns részen LUTHERNEK theologus csodálói és 
imádói. Míg SLEIDANUS előadásával a reformatio történel-
mének terén jó időre biztosította magának a vezérszerepet, 
addig ama kornak az emberek fölfogását, megítélését illető 

. nézete nagyon megváltozott. LUTHERT a népszerű forradalmi 
légkörből a hibátlan theologusok tisztább és kedvesebb levegő-

jébe ültették át. Midőn az udvari theologusok Németország-
ban csak azt tartották valódi kereszténynek, aki az orthodox 
lutheránus vallástól egy hajszálnyira sem tért el, természe-
tes, hogy LUTHERNEK nem volt szabad továbbra is a dema-
gogok s más nyugtalan elemek társaságában maradni; azért 
tehát mindent oly theologushoz illően alakítottak át rajta, 
akiben példányképüket szemlélhették. Nem mondjuk, hogy 
SLEIDANUS ezt a képet már elkészítette — de már hozzá-
fogott a történelmi színeknek halványítása és ledörzsölése 
által. Utána az út már ki volt egyengetve; az egykorú, 
népszerű irodalomhoz senki sem tért vissza többé: a protes-

1 Ezen a hiányon segíteni fog Evers G. G.-nek kiadás alatt levő: Martin 

Luther Mainz, Kirchheim, 1883. című munkája. A Köstlin J. által kiadott s 

protestáns körökben nagyon magasztalt Luther életrajzáról (Elberfeld 1875. 
2 Bde) dr. Walst Ottó udvari tanácsos és dorpati tanár nagyon is enyhén 

így szól: A kritikai válogatás nem mindig tart egyenlő lépést a szorgalmas 

búvárlattal. Nem törekszik arra, hogy Luther eredeti arcképének átfestését 

teljesen elhárítsa. Ezt pedig mindaz ép oly megfoghatónak, mint bocsánandó-

nak fogja tartani, aki az előmunkálatok elégtelenségét ismeri. Luthernek 

minden tekintetben kimerítő életrajzát megírni teljes lehetetlenség volt. (Sybels 

Hístor. Zeitschrift 4 ! . Bd. 3879. 230.) 

2 A refprmatiónak egykorú katholiktis történetírója, 
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tansoknál a reformatio történelmének fölfogásában SLEIDANUS 

lett mérvadó tekintély.» 1 

Más helyen ugyanaz a tudós így nyilatkozik: «Sok időn 
át szokásban volt a protestáns reformátoroknak elleneivel 
ama kevésbé szeretetreméltó jellemzés értelmében bánni, 
melyet róluk a reformátorok a vitatkozás céljából alkottak. 
Azt a protestánst, aki LUTHER ellenfeleit nem akarta egyre-
másra megrögzött gonosztevőknek nyilvánítani, akik legjobb 
tudomásuk ellenére nem akarják az igazságnak a kellő tisz-
teletet megadni, vagy álcázott jezsuitának vagy különcködő 
őrültnek, bolondnak tartották.»2 , 

Különben mióta MENCZEL K. A. a reformatio történel-
mét megírta, azóta a protestánsok között azoknak száma, 
akik a tizenhatodik század forradalmáról helyesebb nézetre 
jutottak, folytonosan növekedett. SCHERR , 3 K O L B , H E N N E AM 

R H Y N , H E L L V A L D születésük és neveltetésükre nézve protes-
táns müvelödés-történetirók, a reformátorokról és azok mü-
veiről meglehetősen elfogulatlanul és találóan nyilatkoztak. 
Művelődés történelmeik különben semmit vagy nagyon ke-
veset érnek; aránylag még legjobb közöttük HELLVALD, a 
dühös darwinista. Mind a négy hitetlen és egyházellenes 
álláspontot foglal el; de egyszersmind a hagyományos refor-
mátió-legendától is többé kevésbé emancipálták magukat.4 

1 W. Maurenbrecher, Studien und Skizzen zur Geschichte der Refor-

tnationszeit. Leipzig. 1874. S. 207., 208., 212., 213. Az első 1880-ban meg-

jelent kötetben «Geschichte der kathol. Reformation» cím alatt, Maurenbrecher 

a Luther-féle reformatiót úgy tünteti föl , hogy alig lehet a fönnebbi szavak-

ban leirt jobb, kedvezőbb nézetnek csak némi nyomára is akadni, s azt hiszi az 

ember, hogy a «diplomatikus tapintatű» Sleidant olvassa ! Hisz máskép nem is 

lehetett volna az iratot annak a protestáns hercegnek ajánlani, akinek ajánlotta. 
2 Raumer's, Historisches Jahrbuch 1882. 336. 1. 
3 Scherr J;mos született 1817-ben Hohenrechbergben, mint tizedik gyer-

meke egy falusi tanítónak. Úgy látszik, hogy katholikusnak keresztelték meg, 

de már 1825-ben Zürichbe ment, a hol egy telivér liberális körbe jutott. 

1887—1840-ig , mint tanuló Tübingenben tartózkodott s az ismeretes hitetlen 

Baur, Strausz, Schwegler és Vischer protestáns tanárok vezetése alatt nyelv-

tudományi, bölcseleü és történelmi tanulmányokkal foglalkozott. V. ö. Dr. 

Mähly J. Necrolog im Anhang zu Scherr's Letzte Gänge. 1887. 2 2 1 — 2 2 5 . 1 
i «Hogy a reformatióról és Lutherről szóló megszokott elbeszélés, melyet 

a protestáns theologusok bizonyos osztályának műveiben találhatni, tisztán 

mythikus értelmű, oly tény volt, melyet minden tudós, a ki ezt a korszakot 

csak fölületesen is kutatta, kétségkívül beismert. Carlylenek «Hősök imádásá»-n 

sóhajtoztak és Mr. Froude fölött nevettek . . . Luther egészen ellentéte vala-

mely apostolnak (the reverse of un apostle.)» így nyilatkozott legutóbb is-

mételten az «Athenaeum» cimü angol folyóirat 1884. dec. 6. p, 729. 
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A Luther-legenda ellen különösen KOLB, az ismeretes 
statisztikus, egykor a Frankfurter Zeitungnak főszerkesztője 
kel síkra, aki így ir: «A reformatióra nézve mindenek előtt 
mérvadó egyénről helyes ítéletet hozni mindeddig nemcsak 
azért nem lehetett, mert a legtöbben, akik ezt megkisér-
lették, az egyik vagy másik felekezetiességben elfogulva vol-
tak, hanem azért is, mert LUTHER majdnem oly legendabeli 
emberré lett, mint akármelyik katholikus szent, úgyannyira, 
hogy a róla való helyes ítéletet támogató tényeknek helyes 
megállapítása sok tekintetben hiányzott . . . 

«LUTHER erőszakos, zsarnoki természetű volt. Az ön-
magának tulajdonított jogot mástól minden aggodalom nélkül 
megtagadta. Lgyedül az ő akarata volt mérvadó. Egyházi 
ügyekben csakis az ő utasítása, vagy legalább is helyben-
hagyása mellett történhetett minden. Hasonlóan járt el a 
világi ügyekben is. Emellett makacs, durva és kíméletlen s 
a szegény parasztok iránt gyakran kegyetlen volt. Istenfélő 
ember, túlvilági szellem, aminőnek öt le festék — LUTHER 

csak a legendában volt. 
«A zajos tetszés és imádás, melyben részesült, s az 

elért siker hiúvá, képzelődövé s nagyravágyóvá tették öt. 
Mindenbe beleavatkozott, azt hitte, hogy mindenbe bele-
szólhat. A nézetével ellenkező véleményt LUTHER egyátalán 
nem tűrte. Azt akarta, hogy szabadság csak az ö számára 
létezzék, mások számára ne. — A szász reformátor, jóllehet 
maga is föllázadt az egyház fönnálló rendje ellen, az üldö-
zéskór súlyos vádjától nem menthető föl. Itt nem szólunk 
arról a durvaságról és azokról az aljas szitkozódásokról, 
melyekről LUTHERNEK nagyszámú iratai bizonyságot tesznek. 
Aki nem úgy gondolkozott, mint ö, az üldözésnek volt ki-
téve. Mindazt, aki egyetlen hitágazatot nem úgy fogadott el, 
amint azt LUTHER magyarázta, eretneknek tekintette. S 

minthogy ezen az ész megbotránkozott, a reformátor min-
den aggodalom nélkül kijelenté, hogy a hitnek lényeges* 
kelléke az értelem hiánya, és hogy épen az észszel való 
ellentétben van a hitnek isteni igazolása! Midőn a reformá-
tor egészen elfáradva s az örök nyugalom után sóvárogva, 
Wittembergben utoljára lépett a szószékre (1546. január 17.) 
ezt csak azért tette, hogy taz átkozott kurva ész ellem, 
amivel az ábrándozok annyira kérkednek, még egyszer pré-
dikáljon s megmondja, hogy i>az észt lábbal kell tiporni.» 

«Az egész reformátióra legnagyobb hatást gyakorolt a 
bibliának vak istenítése. «LUTHER visszaállította a szabad 
kutatás jogát», mondja a hivők közmondása. Pedig nincs le-
vesebb vélemény, mint ez. LUTHER nem arra törekedett, 
hogy a szabadságot, hanem ellenkezőleg arra, hogy a meg-
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kötöttséget állítsa vissza és föntartsa, — t. i. az embereknek 
az érinthetetlen bibliához való szigorú megkötöttségét a 

papir pápához, a hús és vérből való pápa helyett. LUTHER 

eléggé és érthetően kijelenté, hogy az észnek az említett 
tekintély előtt meg kell hajolnia, s hogy semmi esetre se 
engedhető meg ennek a könyvnek még magyarázása sem. 

«LUTHER , ha neki úgy tetszett, még a biblia egyes 
helyeiről is fönhéjázva ítélt. Amint a világi téren előmozdítá 
az egyeduralkodást, úgy . a pápaságot utánozva — egy-
házi téren a maga számára korlátlan uralmat és tényleg csa-
latkozhatatlanságot követelt. 

«ERASMUSNAK bűnül rótták föl, hogy LUTHER reformá-
tiója iránt nem lelkesedett. Pedig misem természetesebb, 
mint ez. Az egész mozgalom, melyet LUTHER durvasága és 
hiúsága fűszerezett, oly értelmes és müveit embert, mint 
ERASMUS volt, nem vonzhatott magához s annál kevésbé lel-
kesíthetett. ERASMUSNAK lehettek nagyszámú gyengéi és hibái, 
azonban az a megszokott szemrehányás, hogy Ő a LUTHER-

féle reformatióval szemben hideg és közönyös maradt, csak 
tiszteletre méltó bizonyítéka a hirneves humanista józan ér-
telmének és ízlésének. — ERASMUS jogosan Írhatta meg ezt 
a mondatot: ubicunque regnat Lutheranismus ibi litterarum 
est interitus; s bátran elmondhatta, hogy sorolják elő nekünk 
azokat az embereket, akik a lutheranismusban élvén a tudo-
mányokban szerencsés előmenetelt tanúsítottak.» A szász 
reformátornak másik kortársa, a szabadgondolkozású FRANCK 

SEBESTYÉN jogos boszúságában így ir: «még a pápaság alatt 
is szabadabbak voltunk.» — Ha valaha, úgy leginkább ez 
esetben áll a szentírás szava: gyümölcseikről ismeritek meg 
őket. A legközelebbi századoknak borzasztó szellemi termé-
ketlensége ijesztően világítja meg ERASMUS és FRANCKNAK 

vádjait. A protestáns egyházi irány az egész emberi értel-
met bilincsekbe verte; a thcologiai civakodások hihetetlenül 
szaporodtak s mi több, az üldözési mánia is emelkedett. 

« A különben elfogulatlan LANG HENRIK
 1 egyik helyen 

nem helyesen mondja, hogy «a protestáns egyház LUTHER 

halála után merész tettét elbénítá s évszázadokra elvesztette 
erősségét.» Ez nem áll, mert a protestáns egyház háromszáz 
évnél tovább egészen alapítójának nyomdokain járt. Ha 
azóta talán némelyek más útra tértek, ez nem LUTHER 

szándéka szerint, hanem épen ennek félreismerhetetlen aka-
rata ellenére történt. Ha a reformátor ma föltámadna, az 
olyan embereket, mint STRAUSZ, BAUR és LANG, amennyi-

T Lang, Martin Luther, Berlin 1870. — A szerző prédikátor volt 

Berlinbe», 
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ben tőle függne, minden aggodalom nélkül máglyára ítélné. 
Hiszen -ezek sokkal tovább mentek, mint a szerencsétlen 
SERVET, akit a ravasz fanatikus KÁLVIN lassú tűzön égette-
tett meg, s akire vonatkozólag a «szelíd» MELANCHTON azt 
irja, hogy helyesen cselekedtek vele! 

«Tény az, hogy az új egyháznak alapdogmája, melyet 
minden szószéken majdnem agyon hirdettek, az egyedül a 
hitből való megigazulás, már kezdetben rontó hatással volt 
a népnek erkölcsi állapotára. 

«A német népnek sorsa ebben a korban már csaknem 
egészen a fejedelmek kezében volt, amihez LUTHER az Ő 

sarkalatos elveivel nem kevéssel járult . . . A fejedelmek 
személyei épen nem szép látványt nyújtanak. Kevés kivé-
tellel mindannyian tehetetlenek voltak, mint például JÁNOS 

FRIGYES szász választó fejedelem, aki fölött a lutheránus pap-
ság és a kancsó uralkodott. Szellemileg majdnem mindnyá-
jan hátramaradtak. Kölcsönösen nyilvánosságra bocsátott 
vitairataikban szóvivőik által egymást vetélkedve a leggo-
rombább kifejezésekkel illették. Az összes német fejedel-
mek között kétségtelenül legképzettebb s legműveltebb 
volt hesszeni FÜLÖP . S mégis eltekintve azoktól a borzal-
maktól, melyeket a SiCKiNGEN-féle zavarok alkalmával általa 
elpusztított tartományokban elkövetett, életmódja abban a 
jámborságáról annyira nevezetes korszakban csaknem meg-
foghatatlan. Protestáns udvari theologusai, kikkel LUTHER is 
egyetértett, hűséges szolgái voltak, s a többek közt azt is 
megengedték neki, hogy egyszerre két feleséget tarthasson, 
sőt az elsőnek életében második feleségével formaszerint 
össze is adták. 

«Az úgynevezett ágostai vallásbéke (1555. szept. 25.) 
megengedte a rendeknek, a fejedelmeknek és a birodalmi 
városok lakosainak, hogy vallásukban megmaradhassanak, 
de nem egyszersmind a népnek is. A hitvallásnak tetszés 
szerint való megválasztása csak a kormányoknak volt meg-
engedve, de ezeknek is csak a katholikus és lutheránus val-
lás között volt szabad választaniok. Ekkor nyerte megerősí-
tését a szégyenletes elv: cuius regio, ejus religio. Az alatt-
valók tömegének meggyőződésére semmi tekintet nem volt. 
Csak a fejedelmek jöttek számításba, a népet semmibe sem 
vették. Az egykor hatalmas népjog teljesen meg volt sem-
misítve, az uralkodói önkény, melyet az új egyházi tanítás 
miben sem korlátozott, sőt inkább határozottan előmozdított 
és tovább fejlesztett, föltétlenül rendelkezett. — Ezen kívül 
a reformatíó nagyobbítá az absolut fejedelmi hatalmat azál-
tal is, hogy azt az egyházi térre szintén kiterjesztette, miáltal 
minden városkában új caesaropapismus fejlődött ki. A p r o 

3 
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testáns papság mindenütt a fejedelem akaratához alkalmaz-
kodott. A protestáns egyháznak az uralkodókhoz való 
viszonya nagyban előmozdította az azok iránt való szol-
gaságot. Épen nem véletlen jelenség, hogy a reformatió után 
a modern absolutismus kifejlődött. 

< Sokszor mondották, sőt az újabb időben HAEUSSER ki-
váló fontosságot is tulajdonított annak, hogy az ősi egyház-
zal való szakítás, máskép a monarkhikus nagyravágyás és a 
politikai számításnak műve, Németországban magának a nem-
zetnek műve volt.»1 Ez is ama mondások közé tartozik, 
melyekben tartalom nincsen. A tények határozottan az ellen-
kezőt bizonyítják. Németországban nem a néptől, hanem 
egyedül a fejedelmektől függött az elhatározás ; a népnek 
semmi joga nem volt határozni, teljesen korlátlan hatalmú 
uralkodóitól függött; még csak tanácskozásra sem hívták 
meg többé.»2 

K O L B a genfi reformátorról ekép nyilatkozik: «Kálvin 
mindenesetre elszakadt az ősegyháztól, még pedig határo-
zottabban mint L U T H E R ; de helyette új egyházat alapított, 
melynek célja volt az egész világot bűnösöknek sötét és 
hideg bűnbánó intézetévé alakítani. Hogy pedig ezt végre-
hajthassa, arra nézve szükségessé vált az egész állami intéz-
ményt e célnak megfelelőleg átalakítani . . . A végrehajtás 
eszköze a megfélemlítés (terrorismus) volt . . . Aligha volt 
valaha pápa, aki oly teljhatalommal parancsolt, oly korlát-
lanul, habár népszerű színben uralkodott volna, mint K Á L V I N . 

Az egyes hívőknek élete születésüktől fogva egész a sírig 
szigorú rendeletek által volt szabályozva. Az ember egész 
utolsó leheletéig körül volt véve az egyház parancsaival s 
helyesen jegyzi meg HAEUSSER, hogy: egy reformátor sem 
követelt a személyes szabadságtól oly nagy áldozatot, mint 
K Á L V I N ; még a középkort is jóval fölülmúlta, mert amit az 
ős egyházban az elméleti szigor mellett a nagylelkű gya-
korlat mérsékelt, azt ő a legkomorabb és legélesebb formá-
ban hajtotta végre.»3 

1 Haeusser Lajos, Geschichte des Zeítalters der Reformation. Herausge-

geben von W . Oucken. S. 473. 
a Ko!b G. Frigyes, Culturgeschichte. (2). 1873. II. 316. , 331. , 336., 

3 5 3 — 3 5 9 . 406. — Luther nem valami nagy eredeti tehetség. «A X V I . Század-

ból», mondja Eichhorn, «Luthertől és a reformatióban segédkező embereitől 

egyetlen oly tantétel sem maradt fönn,m elyet a X V . század theologiai íróinak 

egyik vagy másik iratában föltalálni nem lehetne.» (Geschichte der Cultur u. 

Literatur. 1796 I. 43.) 
3 Geschichte des Zeitalters der Reformation. Berlin. 1868. V. ö. Kamp-

schulte, Kálvin. I. 4 1 2 — 4 8 0 . 
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Egy újabbkori genfi1 egyénnek kutatásai Genfnek KÁL-
VIN uralma alatt való helyzetéről ijesztő képet mutatnak, oly 
képet, mely ama szokásos ábrázolással, mely a reformatió 
híveinek adatain alapszik, nagyban ellenkezik ugyan, de 
amely nem üres szólamokon nyugszik, hanem hiteles bizo-
nyítékok, törvényszéki és hatósági jegyzőkönyvek által nyer 
megerősítést, KÁLVIN a leggyalázatosabb pártoskodást űzte. 
Hívei közt még a legnagyobb erkölcsi kihágást is gyengé-
den torolta meg, míg ellenfelei a legrosszakaratúbb, legál-
nokabb és legengesztelhetetlenebb üldözésnek voltak kitéve. 
Genfben az egyházi ügyekben oly tökéletes inquisitionális 
eljárás uralkodott, hogy ama szerencsétlenekre nézve, kiket 
az utóiért, mindegy lehetett, akár Spanyolországban egy 
TORQUEMADA, vagy pedig a leman-parti barátságos város-
ban KÁLVIN kezeibe jutottak vala. P.s mindez olyan re-
formátornak mindenhatósága alatt történt, aki maga lázongott 
a fönnálló egyház ellen.»2 

KÁLVINNAK kegyetlen zsarnokságáról és üldözés-dühéről 
mondja PHILIPPSON M. tanár; «Az akkori Genfnek 15,000 
lakosából négy év alatt 8—900 került fogságba, 70 száműző 
és 58 halálos ítélet hajtatott végre, legtöbbnyire olyanokon, 
akik a legnagyobb kínzások után is legfölebb csak gyanú 
alatt állottak. Ha a felnőttek számát körülbelül 5000-re tesz-
szük, akkor kitűnik, hogy e négy év alatt a genfi polgárok-
nak hatodrésze fogságba került, harminchetedrésze szám-
űzetett vagy kivégeztetett: ami még szomorúbb arány, mint 
amelyet a francia köztársaságnak rémuralma fölmutatha-
tott/»3 

KAMPSCIIULTE F. W. bonni történész KÁLVINRÓL szóló 
alapos monográfiájában a többi között ezeket irja: «KÁLVIN 

az isteni üdvigazságokról való saját fölfogását a legélesebb 
kifejezésekkel egyedül jogosított fölfogásnak, az általa fölállí-
tott rendszert pedig a kereszténység egyedül megengedhető 
es valódi alakjának mondja; magának csalatkozhatatlanságot 

' Galiffe B. G., QueJques pages d'histoire exacte. Genéve, 1862. és 
Nouvelles pages d'hist. exacte. 1863. 

2 Kolb, Culturgeschichte. II. 340—342. Gaiiffet említett műveinek kivo-

nata föltalálható a «Deutscher Muzeum»-ban, Prutztól, 1863. Nr. 3. : A kal-

vinismus és a politikai pártok Genfben ; különösen megjelent e czím alatt: 

«Neuestes über Kálvin.» Frankfurt a. M. 1863. Lásd : Schrteemann G., Bilder 

aus Calvins Leben, im «Stimmen aus M.-Laach.» 1876. Bd. X. S. 460., 472., 

5 2 1 — 5 3 1 . 

3 Philippson, Westeuropa im Zeitalter von Philipp I I . Elisabeth und 

Heinrich IV. Berlin, 1882. S. 26. 

3* 
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tulajdonít; azt akarja, hogy az ő nyilatkozataiban mindenki 
megnyugodjék.1 

«Kálvin a polgári hatalomtól röviden azt követeli, hogy 
az a vallási és hitkényszert végrehajtsa. Ezt elméletének 
következetessége követeli. A tévelygő és az eretnek szerinte 
oly gonosztevő, akár a tolvaj vagy a rabló, sőt még ezeknél 
is rosszabb és veszedelmesebb, mert az nemcsak a külső 
biztonságot, hanem az államnak egész alapszervezetét veszé-
lyezteti. «Ha már magán ember is - igy szól Kálvin —• 
akinek nincs élet-halál fölött hatalma, bűnbe esik, ha házát 
istentelen cselekmények által megszentségteleníteni engedi, 
mennyivel inkább vétkeznék valamely fensőbb hatóság gya-
lázatos kötelesség-mulasztással, ha az isteni félelemnek nyil-
vános megsértését elhallgatná? Vájjon megengedje, hogy 
gonosz emberek az egyházat megkárosítsák! Az igazság-
szerető felsőbbségek az igaz tanítást védelmezni fogják, s 
nemcsak kényszerítik a hitnek fölvételére azokat, akik 
arra kevés hajlandóságot mutatnak, hanem nem is enge-
dik meg, hogy Krisztus tanítását bárki is kigúnyolja vagy 
megtámadja.» 2 Az eretnekre váró büntetés tűz vagy pallos 
által való halál. Enyhébb büntetés nem elegendői KÁLV IN a 
halálbüntetést követeli még különösen a többi hivők jólléte 
és lelki üdvössége tekintetéből is, s kegyetlen szelídségnek 
nevezi azt az eljárást, mely a farkasok iránt való kíméletből 
a bárányokat teszi ki veszélynek. «Az eretnekek gonosz 
tanításaiknak mérgével a lelkeket ölik meg — mondja — 
és a törvényes hatóság kímélje az ő testüket?»3 

A genfi reformátor papjai számára lényegileg ugyan-
azokat a jogokat és kiváltságokat követeli, melyeket ugyan-
akkor a katholikus papságtól szenvedélyes módon megta-
gad. A hivők lelkészeiknek engedelmeskedni és azoknak 
rendeleteihez alkalmazkodni tartoznak. A lelkész, mint Is-
ten helyettese, vezeti, őrzi, neveli az alája rendelt községet. 
Az ő tekintélye képezi a gyeplőt, mely a népnek szenve-
délyeit fékezi (Opp. VI. 48.b.). «Tudjuk», így szól KÁLVIN , 

«hogy a nép mily mértékietlen.» Azért azonnal borzasztó 
zavar támadna, ha mindenki teljesen szabaddá tétetnék. Ez 

4 Kampschulte, Johann Calvin. Leipzig, 1869. I. 276. — «Isten meg-

engedte nekem, hogy kinyilatkoztassam : mi a jó és mi a rossz», irja Aube-

terrenek. Lettres franc. I. 389. 
2 Calvini opera VIII. 514/a. 
5 Opp. VIII. 514/a-b; v. ö. Ilomil. in. libr. I. Sámuel. (Opp. II. 113/b.) 

Hasonló határozottsággal nyilatkoznak e kérdésben barátai: Farel, Beza stb. 

«Nullum huminum genus majoré severitate a Christiano magistratu coércen-

dum», mondja Beza. (Confessio, c. V , 44«) 
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okból szükséges az egyházi hivatalnak a tekintély az egy-
házban való rendnek fönntartására.» (VI. 77. a.) 

«KÁLV IN ellensége a monarkhiának. De még rosszabb-
nak és veszélyesebbnek tartja a monarkhiánál a népnek ural-
mát, a demokratiát, amely csaknem szükségképen anar-
khiára vezet. Mert a nép mindenkor és minden időben 
balga, változékony, háladatlan, könnyelmű, újításra és láza-
dásra hajló.1 Azért a vezérlés és vezetésre szüksége van, 
hogy a jó útra tereitessék s azon megtartassék. Már lát-
tuk, hogy mikép jártak el ennek értelmében egyházi téren, 
jóllehet a fölállított elmélettel minden egészen ellenkezőleg 
történt. A tömegnek uralkodás hajlamát a polgári életben 
még jobban féken kell tartani; ne kormányozzanak, hanem 
kormányoztassanak. A vezérlet és uralkodás azokat illeti, 
akik erényeik és ismereteik, koruk és társadalmi állásuk-
áltál kitűnnek. Csak ilyeneket kell államhivatalra is al-
kalmazni.» 

«KÁLVINT dicsőítői nemcsak mint nagy theologust cs 
törvényhozót, hanem még mint Genf városa iparának és 
anyagi felvirágozásának megalapítóját is magasztalák. — 
Azonban az ő lelki szemei előtt nem valami vagyonos ipar-
államnak eszméje lebegett. Hiszen ő mondta ki a kemény 
szót, hogy: xa népet állandóan szegénységben kell tartani, 
hogy engedelmes maradjon. > 2 Elénk iparélet, lázas kereske-
kedclmi forgalom a népben öntudatot ébresztenek és moz-
galmakat keltenek, amik az institutiók szerzőjének alap-
elveivel teljesen ellenkeznének s miket az ő államában nem 
engedne lábra kapni. Az a kedvezőtlen, haragos ítélet, me-
lyet korának legnagyobb ipar- és kereskedelmi városai: 
Velence és Antwerpen felől mondott,, eléggé bizonyítja, 
hogy mily kevéssé tartott igényt arra az érdemre, melyet 
tisztelői a XVI. és XIX. században neki tulajdonítottak. Genf 
régi kereskedelmi és ipari jelentőségét KÁLV IN alatt többé 
nem nyerte vissza.» 3 

' Institution; I. kiadás p. 480. (ed. Brunsv. p. 233.) II. kiad. ed. 

Brunsv. p. 1105. III. kiad. i . IV. c. 20. §. 8. — Még élesebben nyilatko-

zik erről magyarázataiban és előadásaiban minden alkalommal. V. ö. péld. 

Comm. in IV. Ev. (Opp. VI. 312. b.) Comm. in Acta Apóst. (Opp. VI. 

I 5 2 : b- '93i b.) stb. 
2 Galiffe, Quelques p a g e s ' p . 88. 
8 Kálvinnak a kereskedelemhez és az iparhoz való viszonyát illető fónnebbi 

megjegyzése nagyon fontos. Amint a német nemzeti irodalomnak a XVIII. század 

végén történt fölvirágozását a protestantlsmusnak szokták tulajdonítani, hasonló-

képen annak tulajdonítják Anglia és Skóciának gazdasági fölvirágozását is. 

Mióta a skótok a reformált vallást elfogadták, ipari szorgalom és anyagi fi. 
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«Midőn 1543-ban Genfben a dögvész kiütött, az ösz-
szes prédikátorok, KÁLVINNAL élükön, a tanács előtt nyíl-
tan kijelentették, «hogy egyiküknek sincs bátorsága a ra-
gályos betegek kórházába menni.» A tanács hiában iparko-
dott őket kötelességükre figyelmeztetni. Azt készségesen és 
ismételten elismerték, hogy hivataluk más eljárást kiván, 
de könyörögtek, hogy mentenék ki őket, minthogy Isten 
nem adta meg nekik a bátorság és az erősség adományát.» 

«E föllépés óta lohadni kezdett az a lelkesedés, mely-
lyel a reformátor személye és műve iránt viseltettek s itt-
ott higgadtabb fölfogásnak engedett helyet. Hisz az uj 
rendszer valóságos eredményei és követelései között levő 
ellentét nagyon szembeszökő volt. Mit használt a katekiz-
mus és a consistorium, mit használtak a gyakori prédiká-
ciók és imaórák, ha az igének szolgái a megpróbáltatás 
nehéz napjaiban, midőn a hívő lélek leginkább rászorul a 
vigasztalásra és a vallásra, gyáván visszavonultak?»1 

Dr. Hernie-Am Rhyn Ottó, állami levéltáros St. Gallen-
ben, szintén hozzájárul némileg a reformatio legendájának 

létre nézve még az angolokat is túlszárnyalják, mondja LaveJeye Emil (Pro-

testantismus és katholicismtiz. 1875. 3.). A kálvinista vallás Skóciában 

kétszáz éven át korlátlanul uralkodott. Es Skócia ama hosszú időn át mégis 

Európának egyik legszegényebb és legbarbárabb állama maradt. Ha tehát a 

reformált vallás volna Skócia jelenlegi jólétének okozója, akkor ez az ered-

mény csodálatos módon sokáig váratott magára. A z igazság az, hogy 

Skóciának nemzetgazdasága ép akkor nyert lendületet, (t. i. a múlt század 

második felében) midőn a Kálvinismus megszűnt: amint Németországban is 

az irodalomnak virágzó kora a lutheranismus hanyatlásának korszaka volt. 

Különben ennek a szellemi virágozásnak, ép ugy, mint az anyaginak, két 

oldala van. Az előbbinek hátsó fele vallástalanság és erkölcstelenség, a má-

siknak pedig rabszolgaság és pauperizmus \ mindkettőnek végeredményét pe-

dig socialismus és anarkhismusnak nevezik. 
1 Kampschulte, Johann Calvin I. 404., 405., 419. , 430., 474., 486. — 

Herczog erlange ni tanár «Real-Encyklopaedie für protestantische Theologie» (2) 

(1878. III. 92.) című munkájában a «nagy» Kálvinnak még ezt a nyomorult és kö-

telességszegő gyávaságát is tudja szépíteni, midőn igy ir: «Kálvin nem látta jónak 

az egész egyházat elhagyni azért, hogy egy résznek segítsen.» Ha magát a 

legnagyobb halálveszélynek kiteszi, ez annyi lett volna, mint ha egy hadvezér, 

a helyett, hogy a csatát vezérelné a legnagyobb tiizbe és zavarba rohanna.» 

Ez a mentegetés majdnem még szemtelenebb, mint a genfi reformátor és 

társainak magaviselete. Azt föl tudjuk fogni, hogy a gyáva emberek csupa 

halálos félelemből kötelességökről megfeledkeznek, hogy azonban a protes-

táns theologia tanára ily durva kötelességsértést egészen hideg vérrel vé-

delmez, ez már az alávalóságnak legfőbb f o k a ! A katholikus reformátorok 

és egyházfejedelnvek más nézetben voltak és máskép is cse lekedtek; csak 
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tüegvilágositásához müvelődéstörténelmében, midőn így ír : 
«KÁLVINT különös nyomatékkal az erkölcsök reformátorának 
nevezték s a régi Genfnek erkölcsi tisztaságát neki tulajdo-
nították. Azonban az igaz, oknyomozó történelem kimutatja 
e föltevések teljes hamisságát. A reformatió óta a gonosz-
tevők és erkölcstelenek között többnyire idegeneket látunk 
ama, főleg francia bevándorlók közül, kiknek KÁLVIN maga 
nyitotta meg az utat. A bevándorlás növekedtével lépést 
tartott az erkölcstelenség terjedése is. Az a mód pedig, 
melyen a reformátor a bevándorlókkal bánt, épen nem volt 
alkalmas az erkölcsök javulását előidézni. 

«A kényszer, mint ez többnyire történni szokott, a leg-
nagyobb kicsapongásokat idézte elő. Az erkölcstelenség 
évről-évre terjedt. Rossz személyek arra a szemtelenségre 
vetemedtek, hogy koszorúkkal fejükön tartották esküvőjüket, 
férfiak és nők közös medencében fürödtek, és mind ez 8 
évvel KÁLVIN visszatérése után történt. A gyermekkitétcl, 
ami az ősi Genfben majdnem teljesen ismeretlen volt, évről 
évre szaporodott és a templomokban a két nem számára 
elkülönített helyet kelle megjelölni, mert a nők a francia 
bevándorlók tolakodásaitól többé nem voltak biztonságban. 
Bebizonyított dolog továbbá, hogy az erkölcsi törvények 
alól az uralkodó rendszernek hódoló egyes személyek ja-
vára sokszor kivételek történtek, hogy például az e párthoz 
tartozó személyeknek megengedtetett oly személyekkel, 
melyekkel házasságtörést követtek el, házasságra lépni s 
ezáltal a büntetés elől megmenekülni, hogy francia mene-
kültek, akik nejeiket hátrahagyták, Genfben minden akadály 
nélkül új házasságra léphettek. BOXNIVARD, az uralkodó 
rendszernek dicsőítője, aki a kormány megbízásából mese 
krónikáját jó pénzért megírta, négyszeri házasság dacára 
sem birta megállani, hogy a hatodik parancsolatot át ne 
hágja. Az erkölcsöknek híres egyszerűsége KÁLV IN ideje 
alatt szintén különös megvilágositásban részesül a pazar lako-
mák által, melyeket az ős Genf nem ismert, s melyeket a 
tanácsos és a lelkész urak minden lehető alkalommal végig 
ettek. Az ilyen lakomák, melyek némelyikének étlapja még 
most is kezeink közt van, néha oly annyira bőven el voltak 
látva a legfinomabb csemegékkel, hogy azok a mostani 
pénz szerint több száz frankba kerülnének. 

két bibornok-érsekre, Borromeo Károly és Frigyes milánói érsekekre, va'a-

mint a spanyol és olasz püspököknek és papoknak az utóbbi években a 

cholera uralkodása alatt tanúsított bátor, önfeláldozó magukviseletére hivat-

kozunk. Sőt Umberto és Alfonzó királyok is a legnagyobb életveszélynek 

tették ki magukat és meglátogatták a kórházakat. 
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« K Á L V I N uralmának későbbi idejében GOULARD SIMON 

plébános kénytelen volt a hírneves SCALIGER JÓZSEFNEK meg-
vallani, hogy a genfi állapotok rosszabbak, mint a franciaor-
szágiak. KÁLV IN erkölcsi törekvései szégyent vallottak . . . 

«Láttuk már, hogy KÁLV IN életében az erkölcsök épen 
az ö legbuzgóbb hívei között nem voltak oly tiszták, mint 
azt theologiájának papi csodálói állítják. Ha már most a 
reformátornak tisztelői által arról értesülünk, hogy közvetet-
lenül halála titán a materialismus és az erkölcstelenség nagy-
ban uralkodtak, akkor valóban minden független ember 
kénytelen azt kérdezni, hogy ugyan miben állott tehát 
KÁLVINNAK Genfre való állítólagos jótékony befolyása? A 
genfieknek főfoglalkozásuk a kereskedés volt. Az uzsora 
(melyet KÁLV IN megengedett és védelmezett), annyira vi-
rágzott, hogy 10 és 15% volt a közönséges kamatláb. 
Midőn frankfurti zsidók Genfben letelepedni akartak, szán-
dékban volt egy pénzintézet alapítása. Drága ruhák, éksze-
rek s gazdag lakomák jöttek divatba. A tanácsos urak 
tollpárnákat tettek ősatyáiknak fapadjaira. A házasságtörés 
néhány napi fogsággal és csekély pénzbüntetéssel meg volt 
büntetve. Egy pap nyíltan hirdeté a szószékről, hogy: 
Genfben ezer ember között nincs két jótékony; ha Krisztus 
újra eljönne és Genfben akarna letelepedni, nem hinne neki 
senki, hanem ha tanúi volnának és ez a jelszó: post tenebras 
lux, nem illeti meg Genf városát. A tanács ezért a papot 
keményen rendreutasította. A templomokat azonban mind 
gyérebben látogatták.» 1 

KÁLVINNAK zsarnoki uralma alatt a népet rendőrök 
kényszeritették az istentisztelet látogatására s a templomba, 
és ott majdnem agyon prédikálták. KAMPSCHULTE erről 
így nyilatkozik: Csak nagyon ritkán jelenik meg oly egy-
házi rendelet, mely annyi prédikációt irna elő, mint a genfi. 
Az ige szolgája egész vasárnap alig hagyja el a szószéket. 
Napkeltével a szent Péter és szent Gerváz templomokban 
kezdődik a reggeli prédikáció, melyet 9 órakor minden 
templomban a főszónoklat követ. Tizenkét órakor az összes 
plébánia templomokban épületes és oktató előadás van az 
ifjúság számára, vagyis kereszténytanitás. A negyedik isten-
tisztelet, mely szertartás és prédikációból áll, délután 3 óra-
kor tartatik, és így a templomok egész napon át az Isten 
igéjétől visszhangzanak. És nemcsak vasárnap, hanem hét-

1 O. Henne-Am Rhyn, Allgemeine Culturgeschichte. Leipzig, 1879. IV. 

169. 172. 180. — Herny műve (Leben Johann Calvins. 3 Bände. Hamburg, 

1 8 3 5 — 1 8 4 4 ) ép ügy, mint Stäheiin «Johann Calvinja» (2 Bände, Elberfeld, 

1860—1863) föltétlenül dicsérő és védőirat minden tárgyilagosság nélkül. 
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köznapokon is tartoznak a hivek templomba menni. Az 
1561. évi egyházi rendelet a hétnek minden egyes napjára 
két vagy három prédikációt ir elő. Aki a prédikációt el-
mulasztá, megbüntették. Vasárnap 3 sols birság terhe 
alatt (a mostani érték szerint körülbelül 1 frt 40 kr.), tarto-
zott mindenki prédikációra menni; hétköznapokon pedig a 
fönnebbi birság terhe alatt köteles volt minden családból 
legalább egy tag azon jelen lenni.1 

Ez a prédikálás-düh — mint később látni fogjuk —-
különösen Skóciában, egész az eszeveszettségig ment. 

1 Kampschulte, Calvin I. 4 5 7 ; v. ö. 449. 450. 1. 



A Protestantismus müvei Németországban. 

A reformátiónak első és legszembetűnőbb műve az 1525. 
évi borzasztó nagy német paraszt-háború volt. Ez egészen 
természetes következménye volt azoknak a radikalis-forra-
dalmi gyujtóiratoknak és beszédeknek, melyekkel LUTHER 

és társai a népet évek óta izgatták. 
«Az ősidőktől fogva megszentelt tekintélynek hirtelen 

való megtámadása», mondja RAUMER F . «az egyesnek ér-
telme és Ítéletére való hivatkozás csakhamar megtalálta 
ellentétét a világi körökben. Ha a pápának minden követe-
lését elvetették, mikép lehettek érvényesek a plébános kí-
vánságai? Ha a reformátorok a koronás főkkel tiszteletlenül 
bántak, mikép maradhatott volna el a tömeg visszhangja? 
Ha a parasztnak szabad volt eldöntenie, mit kelljen a 
mennyei dolgokról tartani, vájjon a vadászat és legeltetés 
jogáról nem követelhetett-e önálló véleményt magának ? 
Miért legyen az, hogy 'önkényt tett fogadalmak többé nc 
kötelezzenek, a jobbágyság pedig Krisztus és a nép akarata 
ellenére örökké tartson ? 1 

PLANCK, a göttingai híres történész igy ir: Nagyon is 
föltűnő, hogy a lázadást némileg az azt megelőző reform-
mozgalmak készítették elő és okozták, hogy a nép szel-
leme ama mozgalmak által oly általán képessé tétetett 
a szédelgésnek, mely különben nem lett volna képes egy-
szerre oly sok főt magával ragadni és elszédíteni befo-
gadására . . . 

«Teljesen lehetetlen volt megakadályozni, hogy abból a 
tűzből, amelyet Németországban a hitviszály meggyújtott, a 
tömegnek fejére néhány szikra ne essék . . . Semmi más ok 
nem eszközölhetett volna ily széleskörű hatást mint ez. 

«Nemcsak be nem bizonyított, de tényleg hamis állítás 
az, hogy a földművelő nép lázadását az elviselhetetlen ter-
hek idézték elő, melyekkel azt a zsarnokoskodó hatóságok 
elhalmozták. . . . a lázongóknak nagy, talán legnagyobb 

1 Raumer F. , Geschichte Europa's seit dem Ende des fünfzehnten Jahr-

hunderts I. 380. 
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része szolid uralom alatt volt, melynek igája, ha nem is 
épen különösen szelíd, de vasból még sem vala.1 

«Ama tűz természetes hatásának, melylyel a nép a 
vallási dolgokban mindenütt résztvett, annál biztosabban és 
annál hamarább be kelle következnie, minthogy — az igazat 
megvallva — az a mód, melyen a népet részvevésre ösz-
tönözték és tűzbe hozták, nem épen volt tapintatos. Már az 
a heves hang, mely Luthernek minden iratában uralkodott, 
a megnyerő népies ékesszólás, mely neki tulajdona volt, a 
bátorság, a rettenthetlenség, a hősi hit, melylyel a saját 
ügyét Isten ügyének, ellenfeleit Isten ellenfeleinek nyilvání-
totta, képesek voltak a kedélyeket kelleténél jobban föllob-
bantani ; de még ezenkívül is ő maga nagyban előse-
gíté, hogy a lelkesedés tüze épen azt az irányt vette, 
amelyet ő minden áron elkerülni (?) akart. K végre elegendő 
volt a keresztény szabadságnak, melyet ő a nép közé 
hozott, már csak az említése is . . . És még mit művel-
hetett az a mód, melylyel ő a nagyokkal bánt oly emberek 
között, kiknek fejében az új igazság (?) és lelkében a zsar-
nokok iránt régen táplált gyűlölet forrongott? Mitsem lehe-
tett jobban előrelátni, mint az ezután bekövetkezett esemé-
nyeket; látta előre és meg is mondta mindkét pártnak 
minden eszes tagja, sőt maga LUTHER is előre megjósolta 
azokat.» 2 

ÍGY nyilatkozik LUTHERNEK egyik védője és lelkes kö-
vetője, akit hitsorsosai «tisztelendő» névvel illetnek. Azután 
pedig a következő megfontolásra méltó intelmet csatolja 

1 Wirth I. G. A. demokrata, aki semmi esetre nem a nemesség és a 

hatalmon levők iránt való előszeretetéről ismeretes «Deutsche Geschichte» 

című művében (III. í u l . 2. kiadás) Zimmermann állításait, melyek szerint 

a nép sanyarú szorgalmának gyümölcseit mind a kastélyokban és a klastro-

mokban dorbézolják el, egészen helyesen jellemzi, midőn így ir: «az ilyen 

kép kétség kívül nagyon tetszik az ellenzék körében, de csak az a kár. 

hogy nem igaz, hogy a hamisítatlan történelem ép az ellenkezőt bizonyítja.» 

Még a darwinista Ilellwald F. is így ir: «Tudják, hogy a tömegnek a közép-

korban való nyomorüságáról hangoztatott szólam nem más, mint csak szólam, 

így például Ernő és Albert szász hercegeknek a munkás- és szolgaszemélyzet 

mértékletes evésére és ivására vonatkozó kormányrendeletéből arról győződ-

hetünk meg, hogy az érchegység környékének most oly szegény lakói, mily 

dúsan lakmározhattak abban az időben.» (Ilellwald, Culturgeschichte, 1875. 

S. 594.) E. bővebben Janssen. Geschichte des Deutschen Volkes I. S. 3"9-

I. Auflage. 

2 J. G. Planck, Geschichte der Entstehung und der Veränderungen un-

seres protestantischen Lehrbegriffs. Bd. II. S. 180—184. der 2. Aufl. von 1792. 



nyilatkozatához: «Sohasem kellett volna az ilyen fajta szem-
rehányások cáfolatába belebocsátkozni.» 

Nehogy valaki bennünket arról vádoljon, hogy valamit 
elhallgattunk, idézzük azokat az okokat is, melyek Planck 
nézete szerint a reformátorokat némileg kimentik: «Nem 
gondolhatjuk, hogy volna ok ennek (a főnnebbi vallomás-
nak) eltitkolására, mert oly nagyon világosan föltűnő, hogy 
a reformátió indítói ezt a hatást nemcsak hogy előidézni 
soha sem akarták, de megakadályozni sem bírták.» Azért 
volt ő szerinte LUTHER műve «Istentől, habár egész Német-
országot forrongásba hozta is.» Tehát: LUTHER okozta a 
parasztlázadást, vagy legalább öntudatosan részt vett annak 
előidézésében; mindazáltal ezt nem mint célt, mint föladatot 
akarta, hanem csak mint szükséges eszközt vagy kisebb 
rosszat. De szentesíthet-e a cél ilyen eszközöket?! -— 
MAURENBRECHER V ILMOS tanár megvallja, hogy nem tisztán 
történelmi és tárgyilagos, hanem inkább hamis szempontból 
megindított hitvédelmi vizsgálódás az, mely fölteszi magá-
ban, hogy azt a tényt, mely szerint LUTHERNEK prédiká-
ciója a már a tizenötödik századból származó borzasztó 
társadalmi forrongást a nép legalsó osztályaiban erőszakosan 
szította és a kitörésre előkészítette. A lutheránus prédikáto-
roknak a LUTHER nyomdokait követő izgatása az eredményt 
még fokozta. A LUTHER hirdette evangéliumi szabadságot 
a parasztok vadabbul és kézzelfoghatóbban fogták föl, mint 
azt a hirdető akarta. Ámde az új prédikációknak téves föl-
fogása (?) a forradalom meglevő okainak még új tápláló 
anyagot szolgáltatott. Az 1524. év utolsó hónapjaiban és az 
1525. évnek első felében Dél- és Középnémetországban a 
parasztlázadás dühöngött: fenyegette a fejedelmeket és az 
urakat, s az összes egyházi elöljárókat.1 

LUTHER és követőinek nagy része a parasztháború ki-
töréséig oly szenvedélyes, social-forradalmi nyelven beszél-
tek, hogy a parasztok részéről a «téves fölfogásnak» helye 
sem lehetett. Csak akkor, midőn a parasztháborúnak értelmi 
szerzője látta a veszedelmet, ijedt meg attól és tért más 
útra, amennyiben akkor meg az absolutismust kezdé hir-
detni, ép úgy mint azelőtt az anarkhiát hirdette. 

Különben nehogy egyoldalúak legyünk, szívesen és ha-
tározottan elismerjük, hogy P. W E I S Z ALBERTNEK , a jelenkor 
egyik legnevezetesebb tudósának, hírneves domonkosrendű 
szerzetesnek teljesen igaza van, midőn így ir: 

«Nem akarjuk a reformatiót mindenért okozni és 

Maurenbrecher W . , Geschichte der katholischen Reformation. 1880. 
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felelőssé" tenni. E bűnben leginkább a reformatió vezérei 
bűnösek. — Mi még azt a nagy társadalmi forradalmat sem 
tudjuk be a reformatiónak bűnül (nem egyedül neki, de 
mégis kiválóan neki, első sorban), mely vele karöltve járt. 
A forradalmat nem a reformatió szülte, hanem mindketten 
ugyanattól az anyától, a humanismustól származó iker-
testvérek. 

«Azt senki sem vonhatja kétségbe, hogy a reformatió 
nem hirtelen csapott volna le, mint villám a felhőtlen égből. 
Különben lehetetlen, hogy oly mélyreható eredményei és 
oly tartós következményei lettek volna. De a felől sem lehet 
kétség, hogy kik voltak előfutárjai s mi volt a kiinduló 
pontja. Sokszor hallunk beszélni előreformátorokról, a refor-
matiónak előfutárjairól. Ennek meg van az értelme, csak-
hogy másképen, mint ahogy azt sokszor értik. A legnagyobb 
része azoknak, akiket e névvel illetünk, sokszor csakugyan 
a legkevésbé sem érdemli meg azt. A reformatiónak azok 
a valódi előfutárai és igazi ősei, akik a középkor fejlődésé-
nek váratlan megszakítását előidézték s azt okozták, hogy 
a kor legszebb virágkorát közvetetlenül annak hanyat-
lása követte. Mi bár különféle oldalról, de mindig azt 
az egy megfigyelést teszszük, hogy a középkornak politikai, 
társadalmi, erkölcsi és vallási hanyatlása elsőbb is a Hohen-
staufokkal, azután pedig a franciákkal folytatott borzasztó 
egyházi villongásokból keletkezett. 

A reformatió az ujabb kor kezdetén fölmerült esemé-
nyek közt nem a legfontosabb. A reformatiót túlságosan 
nagyrabecsüljük, ha azt az új kor szóvivőjének és megnyitó-
jának tartjuk. Nem az volt a sor kezdete, nem az volt az 
új kornak kezdője, hanem azt magát is vezették, sőt ha 
szabad e kifejezéssel élnünk, járszalagon vitték. A vezető 
és a hajtó, melynek szolgálatában állt, a humanismus volt. 
Nem az a szűkebb értelemben vett humanismus, mely gyö-
nyörű latin nyelven a legaljasabb trágárságot irni s a 
legmérgesebb vallásgyülöletet terjeszteni tanította, hanem 
az a humanismus, melyben a kereszténység és a valódi 
humanismus nyilt ellentétét ismertük föl, amely az embert 
elállatiasítja, amennyiben őt isteníti és Istent a világból ki-
küszöböli, inert különben ott a saját dicsőségében semmi 
helyet nem talál magának.1 

Mindez tökéletesen igaz ; mindazáltal a reformatiónak 
jelentőségét és végtelenül romboló befolyását legkevésbé 
sem szabad kicsinyelnünk. 

A reformatió korszakának két legalaposabb ismerője, 

t Weisz A., Apologie des Christenthums 1884. IV. 6S8., 751 . , 754, 
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HAZAK V INCE plébános és D K . HUNDHAUSEN tanár egyértel-
müleg így nyilatkoznak: «Az a század, mely a XVI. szá-
zadnak reformatióját megelőzte, dacára nagy árnyoldalainak, 
végtelen sok fényoldallal is dicsekedhetik és a számos rossz 
állapotoknak dacára valódi keresztény kor volt, melyben a 
keresztény hit, keresztény szeretet és remény milliók szi-
vében virágozott s melyben milliók és milliók, mint hű és 
buzgó keresztények, keresztény erényekben és jámborságban 
éltek. Bármily nagy és bármily elszomorító árnyoldalai vol-
tak is ama kornak egyházi és vallás-erkölcsi életében, annyi 
mégis bizonyos, hogy az 1517. év előtti idők arany korszak, 
kiválóan jámbor és keresztény idők voltak ahoz az időhöz 
képest, amehj 1520-tól kezdve dr. Luthernek s hittagadó tár-
sainak uralma alatt kifejlődött. «Abominatio desolationis in 
loco sancto — a pusztulásnak utálatossága a szent helyen 
— ez volt az a fölirás, melyet akkor az országok, közsé-
gek s számtalan keresztény szív fölé lehetett irni. Vallásos-
ság és erkölcsiség ép oly mértékben tűntek el a szívekből 
s a vallástalanság és erkölcstelenség ép olyan mértékben 
uralkodtak, amint az ősegyháztól való elszakadás történt s 
az uj tan elterjedett. Az 1520—1570. évig terjedő időszak 
szomorú és kietlen képét tárja elénk a mind mélyebb és 
mélyebb sülyedésnek ama vallás-erkölcsi magaslatról, me-
lyen az 1517. előtti korszak dicsőségében ragyogott. Az uj 
tanitás tehát épen nem evangeliumi módon terjedt el a 
világon.» 1 

Amit az emiitett két theologus itt mond, azt Janssen 
alaposan és tüzetesen bebizonyította, azt, és nem mást mon-
dotta ő is. — Őrült ostobaság s hazugság, midőn az ellen-
fél részéről ezt halljuk: «Az ultramontán történetírásnak 
célja a dolgokat elcsavarni és azt bizonyítani, hogy mielőtt 
az ujabb humanista iskola és LUTHER az ő forradalmi, bom-
lasztó működésüket elkezdették, minden kitűnő állapotban 
volt s hogy a baj csakis a reformatió által jött a világra.» 
Ali az, hogy az egyháznak szüksége volt a főben és a ta-
gokban való reformatióra.2 

Nem volt még olyan ultramontán történetíró, aki azt 
állította volna, hogy minden a legszebb rendben volt, egy 

1 Hazak, dr. M. Luther und die religiose Literatur seiner Zeit. Re-

gensburg 1881. S. 29. (Hundhausen) Kirche oder Protestantismus ? Dritte 

Auflage der Schrift : «Has Luthermonument zu Worms im Lichte der Wahr-

heit.» Mainz, 1883. S. 149. 
2 Egelhaaf G. Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation. Ber-

lin 1885. Gekrönte Preis-Schrift (!) des «Allgemeinen Vereins für Deutsche 

Literatur.» S. 78., 79. 
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sem tagadta, hogy a főnek és tagoknak réformatióra volt 
szükségök. Ugyan minő nagy zavarban lehet a protestáns 
tudomány, hogy ily gyalázatos hazugságokhoz és haszontalan 
mentségekhez folyamodik. 

A pályakoszoruzott Egelhaaf gymnasiumi tanár elég 
vakmerő még a következőket is állítani: «Egy forradalom 
sem zajlik le pusztulás nélkül s az emberi cselekedeten 
mindig meglátszik az emberi gyarlóság. De a romokból 
mindenütt uj% élet fakadt s végre mégis csak nagy öröm 
volt ebben a megújított világban élni és uralkodni! 1 

De tekintsük meg azt a fakadó életet közelebbről. 
Droysen János Gusztáv tanár megvallja, hogy: «Még soha 
nem volt forradalom, amely mélyebben fölforgatott, bor-
zasztóbban rombolt és elkeseredettebben itélt volna. Mint-
egy egy csapásra minden föl volt szabadítva és kérdésessé 
téve, először az emberek gondolkodásában, azután pedig a 
lehető leggyorsabban az állapotokban, a rend és fegyelemben. 
Megmérhetetlen birtokok szűntek meg biztosak lenni jog-
címökben s ennek föltételezésében, az egyházi törvényszékek 
széles hatalmi körükkel megszűntek, az egyházmegyei ha-
tóságok kormányai megbénultak ; ugy látszott, hogy a lelki 
áldásnak többé nem hitt, csodálatos erejével együtt tűnt el az 
erkölcsi közösségnek összefüggése. Minden egyházi és világi 
dolog kiment a rendes kerékvágásból, összezavarodott. 

«Az állami és családi szokások, vélemények és minden 
rend, az embernek egész élete, terjedelmes birtokok, mind, 
mind abban a hierarchikus rendszerben foglaltattak, melynek 
alapja most megingott. Nem volt semmi sem, ami azzal 
együtt megrázkódtatást nem szenvedett, benső lényében, lété-
nek gondolatában meg nem támadtatott volna. Beláthatatlan 
munka vette kezdetét . . .» iA forradalom a legborzasztóbb 
alakban bekövetkezett. A régi pártok szétmállottak, a régi 
egyesülések megszűntek vagy szétszakadtak. Nem volt többé 
elismert kormány. Az egyházban minden rend kérdésessé 
vált. Az állam gyeplői elszakadtak.» 2 

1 Egelhaaf a. a. O . S. 450. 
2 Droysen, II. i . S. 509. — Nem hagyhatjuk itt említés nélkül, hogy a 

történethamisító Ranke Lipót mily diplomatiai ügyességgel sikamlik át a luthe-

ránus egyedül üdvözítő tan romboló hatásain, amennyiben, anélkül, hogy 

nyíltan hazudnék, az igazságot leleményes ügyességgel eltusolja és elferdíti, 

midőn így ir : «Az a kifejezésmód, melyet az evangelikus egyház megtartott, 

hogy t. i. a jó cselekedetek nem szükségesek az üdvösségre, ama félreértésre 

adott alkalmat, mely a nép kdlött annak idején többször előfordult, mintha a 

megváltás titkában való történelmi hit az üdvösségre elégséges volna. Az az 

állítás, hogy ez a tan bátorságosabbakká és durvábbakká tenné az embereket, az 
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Ezek voltak a reformatiónak legkózvetetlenebb művei; 
távolabbi következményeit DROYSEN így festi le: Ama tan 
mellett, hogy a jó cselekedetek nem szükségesek, sokan elfe-
ledek, hogy a szabadság, akár a szellemi, akár az evangé-
liumi, nem állapot, hanem szünetlen munka, hogy a hit 
gyümölcsök nélkül olyan, mint a forrás víz nélkül, mint a 
tartalom alak nélkül. Az erkölcsi közösség, melynek az 
erény a föltétele, ép úgy megszűnt, elfajult, mint a hierar-
chiának legrosszabb korszakaiban, midőn a foldj, a teremtett 
létet megvetették (?) és elhanyagolták (?) a túlvilági lét és 
a szeráfi világ kedvéért. Akol a jognak és hatalomnak 
kényszere hiányzott, ott az emberek elvadultak; ahol az gya-
korlatilag alkalmazásban volt, ott lesülyedtek. Úri zsarnokság 
és önző szabadság volt a lutheránus országok példaképe.1 

ROSCHER M. protestáns nemzetgazdász beismeri, hogy 
«Németország LUTHER idejében a műveltségnek majdnem min-
den tekintetben magasabb fokán állott, mint a XVII . és jó so-
káig a XVII I . században. Az a szomorú hanyatlás, mely a tizen-
hatodik századnak közepe után azonnal mutatkozott, hogy 
utóvégre a harmincéves háború örvényébe vezessen, annak a 
jele, hogy egy nép sem lehet állandó; tisztán negatív meg-
hiúsulása a gazdászati és a nemzet-politikai reformtervek-
nek, melyek LUTHER korszakában napirenden voltak, sőt 
maga az egyházi reformatiónak elcsenevészése ?iépéleiÜ7iket 
szükségképen egy egész emberkorra beteggé tette. A tizenhato-
dik század vége szembetűnő leha?iyatlást mutat arról a ma-

ellenfeleknek üj fegyvereket adott a kezükbe s hasznos lett volna őket e te-

kintetben minden októl megfosztani. Major és Osiander tulajdonképen ezt 

akarták, — de keresztülvinni nem birták, már csak azért sem, mert abban a 

színben tűntek föl, mintha a Trientben alkalmazott rendszerhez közelednének, 

oly korban, midőn a kibékülésnek némi megkísérlése után az elkülönítés és 

ellentét elve újra fölszínre került. Nem akarták többé a közeledést.» (Ranke, 

Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation, 6. Aufl. 1882. V. 326.) — 

Ranke dicsekszik tárgyilagosságával s sokan pártatlannak tartják. Amennyiben 

azonban protestáns felekezeti kérdések jönnek tekintetbe, minden más, csak 

nem tárgyilagos iró, hanem a legkiválóbb iránytörténész, aki történelmi mű-

vében minden ismeretes protestáns előítélettel számot vet s jobb tudomása 

ellenére is az igazság rovására a dolognak olyan külszínt ad, hogy az olva-

sók előre megalkotott hamis nézetükben megerősíttetnek vagy legalább nem 

nyernek fölvilágosítást. Az ilyen eljárásnak alapját könnyű eltalálni. Aki 

valamely protestáns országban protestáns előítéleteket megsért, annak boros-

tyánkoszorü nem ékesíti a fejét. Ezt Ranke jól tudta és ehez alkalmazta 

magát. Evvel a politikával egészen jól boldogult ; ámde a történelem és az 

igazság húzták a rövidebbet. 
1 Droysen J. G „ Geschichte der preussischen Polltik. I., 2. S. 145., 178, 
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gaslatról, melyen a kezdete állott.1 t\ mnnkások helyzete a 
tizenhatodik században kérdésen kívül rosszabbodott. A szász 
munkás, például 1599-ben félannyi gabnát keresett, mint 1455-
ben.2 «A jobbágyok helyzete határozottan hátrányosabb 
volt»,3 mondja MEITZEN. «Nem elég, hogy a parasztok hely-
zetének minden, még a legégetőbb és legszükségesebb javí-
tása is több mint kétszáz évre elodáztatott, hanem az még 
tényleg rosszabbra is fordult. A robot végtelen kiterjeszté-
sének, a parasztosztály mindennemű új állami adókkal való 
túlterhelésének, új jobbágyság keletkezésének s a paraszt-
falvak teljes szállításának kezdete a tizenhatodik századnak 
második felére esik. Mindez nagyon is érthető az olyan 
átmeneti korszakban, midőn a paraszt és földes ura közt 
fönáilott viszony középkori formájának okvetetlenül meg 
kellett változnia és ezt a változtatást kizárólag római jogá-
szok (kik tanulmányaikat a katonai zsarnokság, a nagy bir-
tokrendszer, a rabszolgaság vagy legalább is a félig rab-
szolga gyarmatrendszer klasszikus idejéből merítették) egy 
elfojtott parasztlázadásnak fris benyomása alatt vitték végbe. 
Azonban nem csupán a parasztosztályt érte a szerencsétlen-
ség. A parasztok egészben véve a nemzetnek oly nagy, mi 
több oly alapvető alkatrésze, hogy azoknak elsatnyulása 
vagy erkölcstelenítése minden bizonynyal megmérgezi a 
népéletet. i 

«Ez ama betegségnek tulajdonképen való magva» — 
folytatja ROSCHER — melyben Németország több mint két-
száz éven át súlyosan feküdt s melynek gyógyítását azután 
a XVIII . századnak nagynevű uralkodói, gondolkodói és 
költői kezdették meg.» 

De fájdalom, erről a «gyógyulásról» ma még oly ke-
veset tudhatunk, hogy a legilletékesebb emberek attól fél-
nek, hogy jelenleg egy nagy társadalmi forradalom előesté-
jén vagyunk. 

Maurer György Lajos, bajor állam- és birodalmi taná-
csos, a müncheni, berlini, göttingai stb. tudományos akadé-
miáknak tagja, így szól: «A parasztok helyzete eredetileg 
sokkal szabadabb és jobb volt, mint a XV. és XVI. század 

1 Roscher, Verhandlung der Königl. Sachs. Geselschaft der Wissenschaft 

zu Leipzig. Philol.-histor. Klasse. 1861. S. 164. — Geschichte der National 

ökonomik. München 1874. 1. 121. 
8 Roscher, System der Volkswirtschaft. I. §. 140. 
3 Meitzen in Schönbergs Handbuch der politischen Oekonomie. 1882. 

I. 680. 
4 Roscher, Geschichte der Nationalökonomiek. S. 122. 123. 

4 
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óta. Szolgálatai és kötelességei sem voltak eredetileg oly 
súlyosak és nyomasztók, mint aminők később lettek. 1 

SCHÖNBERG tanár pedig azt mondja: «A középkori céh-
rendszer volt egyik hathatós okozója a XV. s még inkább 
a XVI. század ama fölvirágozásának, mely a német törté-
nelem egyik legörvendetesebb és legfényesebb jelenségei 
közé tartozik. De idők folytán a céhrendszernek jellege és 
jelentősége teljesen megváltozott. — A hanyatlás nyomait 
már a XV. és XVI. században látjuk. Az átalános hanyat-
lás azonban csak a XVI. század végén és különösen a XVII. 
században jelentkezett.» 2 

Nem kisebb tekintély mint BRUNNER SEBESTYÉN mondja 
a következőket: «SCHERR JÁNOS, mint az egyház ellensége, 
ritkítja párját, de mint geniális ember, sokszor mégis elismeri 
az igazságot. Eletének vége felé többször voltak csodálatosan 
«világos pillanatai.»3 Az ilyenek közé tartozik az is, midőn 
SCHERR utolsó, csak halála után megjelent iratában mondja: 
«Ideje volna már egyszer, hogy azt az ostoba s a pártbornirtság 
által minden kritika nélkül elfogadott és tovább adott mesét, 
mely szerint a reformatió az embereket jobbakká, az erkölcsö-
ket nemesebbekké tette volna, csakugyan mesének tekintenék 
és félre vetnék. Mert az az igaz, hogy az emberek a XVI. 
század második felében jelentékenyen aljasabbak és durváb-
bak voltak, mint az elsőben. Ezt — eltekintve minden 
mástól — bizonyítják LUTHERNEK öreg napjaiban kor- és 
hittársainak borzasztó elvadulásáról hangoztatott keserű pa-
naszai. Vagy talán a protestáns udvarok életmódja erköl-
csösebb és tisztességesebb volt, mint a katholikusoké ? 
Ellenkezőleg, teljesen ellenkezőleg! KERESZTELY, szász vá-
lasztó-fejedelem agyonitta magát, a pfalzi, hessen-kasseli és 
jülich-klevei udvarokban oly ledér életet éltek, hogy egyik 
botrány a másikat érte. Ha meg akarjuk tudni, hogy a luthe-
ranismus mint «mélyítette el» az emberek értelmét és mikép 
«nemesitette meg» az erkölcsöket, olvassuk csak el a be-
csületes SCHWENICHEK JÁNOSNAK emlékiratait! . . . De azért a 
pártbornirtság mesekönyvében természetesen továbbra is 
ott díszelegnek eme szép dolgok (mint az állítólag a refor-

1 Maurer G. L. Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der 

Hofverfassung in Deutschland. Erlangen. 1863. IV. 485., 522. — V. ö. 

«Uber die Eolgen der Einführung des römischen Rechts» a «Christlich-Sociale 

Blatter»-ben. 1875. és 1876. évf. 
2 Schönberg G., Ilandbuch der poJitischen Oelconomie. 1882. I. 84I., 

845. — L . Weisz, Apologie IV. 688. 
3 Brunner S., Die vier Groszmeister der Aufklarungstheologie. 1888 

S- 533-
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matió áítal eszközölt «erkölcsi újítás» és a protestáns «tü-
relem.» 1 

MENCZEL FARKAS, conservativ - protestáns történetíró 
«Geschichte der Deutschen» című művének második köte-
tében megvallja, hogy a reformatio óta és annak következ-
tében a német népéletben roppant erkölcsi romlottság, a 
vallás és politika terén majdnem példátlan zsarnokság és 
szolgaság s egészen átalános hanyatlás lépett életbe. A többi 
közt igy szól: «A többi, számra nézve négy német fejede-
lem, u. m.: a bádeni KÁROLY és ERNŐ, a braunschweig-
wolfenbiitteli GYULA s vad HENRIKNEK a fia a lutheránus 
vallásra tért. Csak Ausztria, Bajorország, Lotharingia és 
Jülich voltak még katholikusok. Azonban a református párt-
ban nem volt erő és egység. A vétkesség érzete nyomta 
őket, mivel a reformatiót méltatlanul hajtották végre. A 
protestánsoknak most egy pápa helyett egész sereg pápájuk 
volt, mert minden fejedelem pápa lett. A protestáns udva-
rokban és egyetemeken egészen uj barbárság lépett életbe. Ahon-
nan világosság és humanismusnak kellett volna erednie, onnan 
sötétség és durva állatiasság származott. A lutheránus udvari 
papok a fejedelmekre gyakorolt befolyásukat kéjhölgyekkel, 
ivó- és vadászcimborákkal, csillagjósokkal, aranycsinálókkal 
és zsidókkal osztották meg. A protestáns fejedelmek nem 
ismertek szégyent és szemérmet, minthogy az ágostai val-
lásbéke őket birodalmuk területén a hit és erkölcsi dolgok-
ban korlátlan hatalommal ruházta föl.2 De ugyan mikép 
ne használták volna önkényöket. HESSZENI FÜLÖPNEK egy-
szerre két felesége volt. Még a szelídebb jellemeknek is 
hízelgett a határtalan önkény. A kísértésnek sem Branden-
burg, sem a jámbor szász fejedelem nem állott ellen. II. 
JOACHIM brandenburgi választó-fejedelem (1535—1571.), kit 
az udvarias AGR IKOLA még életében biztosított a menyor-

1 Scherr, Letzte Gänge. 1887. S. 118. 
• Hogy mikép utánozta a nép a fejedelmek kicsapongó életét és erre 

támaszkodva mikép támadta meg a szegény prédikátorokat, akik még elég 

merészek voltak fegyelemről és erkölcsiségről prédikálni, elbeszéli ezt Span-

genberg a «Mansfelder Chronik»-ban (1556.) : «Ez időtájt kevés jót lehetett 

hallani, mert mindenfelé sok fajtalanság történt. Némely helyeken a prédiká-

torok és a hallgatók egyenetlenkedtek s az engedetlen hívek a jámbor taní-

tókat a szükséges oktató prédikációért följelenték, bevádolták, megrágalmazták, 

kisebbítek s némelyeket közülök a felsőbbség keményen megpirongatott. 

Amellett nagy hanyagság uralkodott a kormányoknál is, mert minden ország-

bún gyilkosság, agyonverés, rablás, lopás, uzsoráskodás, hűtlenség, házasság-

törés, kéjelgés, egyenetlenkedés, civakodás és veszekedés és más efélékről 

panaszkodtak.» 
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szágról, azt hitte, hogy neki már e földön szabad egy kis 
menyországot alkotni, azért is kéjlakokat épített, benépesítette 
azokat ágyasokkal, tomboló tivornyákat rendezett, nagy va-
dászatokat és versenylovaglásokat tartott, megengedte, hogy 
a kéjvágyaínak szolgálatában állók lopjanak, az országot 
kimerítette s hogy a csődöt elkerülje, kénytelen volt zsi-
dókhoz fordulni. L IPPOLÖ zsidó lett a pénzverde mestere. Ez 
rossz pénzt veretett, uzsoráskodott, zálogokra kölcsönt 
adott, a választó-fejedelemnek fizető mestere, keritője és 
bizalmas tanácsadója lőn és végre minden erőszakoskodást 
megengedhetett magának.1 Azért is JOACHIM halála után 
ennek fia és trónjának örököse, JÁNOS GYÖRGY a zsidót be-
záratta, a legkegyetlenebbül kínoztatta és végre fölnégyei-
tette. II. JOACHIMNAK második fia Zsigmond magdeburgi 
érsek és halberstadti püspök lőn, csakhogy ezt a kövér 
birtokot házának megnyerje; azonban a legszemérmetlenebb 
önkényre vetemedett s a többek közt minden alattvalójának 
szakállát lenyíratta csak azért, mert neki kevés szakálla 
volt. 2 A brandenburgi őrgrófi ház szomorú sorsra jutott. 
FRIGYES őrgrófot fia, culmbachi KÁZMÉR, mint már említve 
volt, fogva tartotta.3 A többi fiai (ansbachi GYÖRGY, aki 
Jágerndorfot kapta és ALBRECHT, Poroszország első heicege) 
nem törődtek vele semmit. KÁZMÉRNAK fia, a vad ALBRECHT, 

az úgynevezett német ALCIBIADES volt. Ennek a szörnye-
tegnek halála után az összes őrgrófi tartományokat GYÖRGY-

NEK a fia, GYÖRGY FRIGYES örökölte, aki azonban oly rosz-
szul gazdálkodott, hogy az országos rendek Ansbachban 
1583-ban, midőn a török-adó volt újra fizetendő, kinyilat-
koztatták, hogy: «mindig töröksegélyről beszélnek, a dolog 

1 Oskar Schwebel (Renaissance und Rococo In Berlin. i885. S. 188.) 

ezeket mondja : «Az őrgrófság reformáló korszakának összes sajnálatraméltó 

jelenségei között legszomorúbb előttem az a nyilvános megvetés, melyben a 

papok részesülnek.» A reformatió behozatala után, 1540. óta az üres lelkészi 

állomások cipész- és szabósegédekkel, szökevény, tudatlan fickókkal töltettek 

be, ami kimondhatatlan durvaság volt a fejedelem, kancellár és egyetemes 

superintendens részéről.» 
2 Die Fortsetzung von Winnigstadii Chron. Halberst. bei Abel . — 1564-ben 

látogatást tett a mansfeldi kastélyban és midőn a vendégek már mind leitták 

magukat, a grófnak és összes vendégeinek szakállait lenyíratta, ami nagyon 

siralmas és szomorú látványt nyújtott. Spangenberg Mansfelder Chronik.» — 

Zsigmond köztudomásúlag protestáns volt. — L. Janssen, IV. 141 — 1 4 2 . 
3 Culmbachi Brandenburg Kázmér őrgróf, aki atyját, Frigyest álmában 

megtámadta s azon ürügy alatt, hogy őrült, Plassenburgba záratta s éveken 

át szigorú börtönben tartotta, még a parasztok iránt való kegyetlensége által 

is kitűntette magát.» Menczel II. 298. 
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azonban "ugy áll, hogy a törökök alatt talán jobb dolguk 
volna !» 

«Szászországban LUTHER erkölcsi szigora (!?) hosszabb 
ideig gyakorolt befolyást az udvarra; mégis már ÁGOSTON 

és a jámbor JÁNOS FR IGYES választófejedelemnek gyermekein 
a kor romlottságának jelei mutatkoztak. Az előbbinek ANNA 

nevű leánya neje lett az utóbbi fiának, JÁNOS KÁZMÉRNAK, 

aki a testvéreivel való osztozkodáskor Coburgot kapta. Az 
apáknak ellenséges szellemét örökölték a gyermekek. A 
házasság szerencsétlen volt; ANNA vétkezett, elválasztatott 
és fogságba került. JÁNOS KÁZMÉR egy braunschweigi her-
cegnőt vett nőül.1 Fivére, a fiatalabb weimari JÁNOS FR IGYES 

udvarában aranycsinálókat és szellemidézőket tartott, kik az 
ő egyűgyűségét mindenre fölhasználták. Azonban ez a vá-
lasztófejedelmi ág még jobban elfajult. Az új századnak 
elején II. Kereszté/y választófejedelem majdnem állandóan 
részeg volt.2 A fejedelmek durva junkerektől, lovászmes-
terektől és udvari bolondoktól, akik csaknem mindig trá-
gárságot beszéltek, továbbá ferde alakú törpéktől körülvéve, 
vetélkedtek egymással, hogy a dőzsölésben ki múlja fölül 
a másikat. Most az ilyen mulatságok váltották föl a torná-
szat régi nemes szórakozását. Az összes fejedelmi udvarok 
majdnem kivétel nélkül az iszákosságra adták magukat. A 
többi közt ezáltal mentek tönkre a régi lengyel nemesi há-
zak Sziléziában. Frigyes, liegnitzi kerceg annyira ivott és 
részegségében oly borzasztóan dühöngött, hogy saját fia, 
HENR IK kénytelen volt őt haláláig fogva tartani. Fiát bor-
zasztó atyai átokkal sújtotta és hasonló sorsot jövendölt 
neki. Henrik csakugyan iszákos lett, mindenét elpocsékolta 
s társaival, különösen SCHWEINICHENI HANS víg junkerrel a 
fejedelmi udvarokat sorra járta és koldult, végre be kellett 
öt zárni, de onnan megszökött és a legnagyobb nyomorban 
halt meg. Csak BR IEG GYÖRGY, HENR IK nagybátyja, menté 

1 «Pénzt veretett, melyen egyik oldalán ő és jegyese csókolózva, a mási-

kon pedig Anna apáca ruhában volt ábrázolva. Elül ez volt a fölirás : mily 

szépen csókolja ez a kettő egymást: de ki csókol meg engem szegény apá-

cát ? A pénzt épen lakodalma napján küldte el a fogoly nőnek.» 
2 «Hét órán át rengeteg nagy kancsókból versenyt ittak s a választó-

fejedelem maradt győztes. Az udvar naponta csak ügy bemzseget a vendé-

gektől ügy. hogy néha 700 asztal volt megterítve. Ez a fejedelem semmi 

másban nem volt nagy, egyedül az evésben és ivásban. Arra nem adott 

semmit, hogy jót, hanem csakhogy sokat igyék. Egyedüli törekvése az volt, 

hogy roppant sokat igyék és hogy az ivásban lehetőleg önmagát is fölülmúlja. 

Azt gondolta, hogy nem élne tovább, ha folytonosan be nem volna rúgva. 

(I)an. Eremitae Iter germanicum.) 
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meg az ősi család becsületét. Még würtembergi Lajos, 
KR ISTÓF fia is, aki pedig olyan jó volt, hogy a nép azt 
mondta róla, hogy Isten helyét pótolhatná, ha Isten elveszne, 
majdnem mindig részeg volt. A külföld ezeken a vad er-
kölcsökön nagyon megbotránkozott s akkor támadt ez a 
közmondás: xnémet disznóAz iszákosság (s az istenká-
romlás) ügye még az 1577-iki birodalmi gyűlésen is tár-
gyalás alá került, ahol elhatározták, «hogy a választófeje-
delmek, fejedelmek és rendek az alattvalóik iránt tartozó 
jó példaadás szempontjából a részegeskedést kerüljék.» 
Ugyanekkor a vadászatot is túlságosan űzték. A fejedelmek 
roppant terjedelmű vadaskerteket készítettek s látogatások 
alkalmával hajtó vadászatokat rendeztek, melyeken a pa-
rasztok kötelesek voltak segédkezni és saját Vetéseiket 
összegázolni. Nem a legcsekélyebb baj voltak a zsidók és 
az aranycsi?iá!ók sem, akik minden fejedelmi udvarban di-
vatba jöttek, mert minden udvarnak sok pénzre volt szüksége. 

FR IGYES würtembergi herceg, LA JOS utóda, két ilyen 
aranycsinálót fölakasztatott, mert a megígért pénzt nem tud-
ták előállítani. Három badeni őrgróf, ú. m.: II. FÜLÖP , 

II. KR ISTÓF és K D E pazarlók voltak. Baden-badeni K Á R O L Y 

kicsapongásairól hírhedt anyját, CECÍLIÁT, E R I C H svéd király 
nővérét, Antwerpen utcáin hajánál fogva vonszolta végig. 
Ocscse EDE tömérdek adósságot csinált, országát és népét 
el akarta adni az ágostai Fuggereknek; pénzt hamisított, sőt 
végre útonállóvá lett, elrejtőzött a gabonaföldeken s onnan 
kirohanva megtámadta az utazókat. PESTALOZZI és MUSCATELLI 

nevű olaszokat, kiket felfogadott, hogy nagybátyját, durlachi 
E R N Ő FRIGYEST megmérgezzék, Durlachban felnégyelték. 1 

«A csillagjósok magukban véve ártatlan gyermekjáték • 
lettek volna, ha a korszak vastag sötétségének előmozdítá-
sában közre nem működnek. A természet titkos erőinek és 
az ördög műveinek téves képzeletéből származott a boszor-
kányokban való hit s azoknak véres üldözése. Hogyan ne 
lett volna a protestánsoknak sok dolguk az ördöggel, mikor 
maga LUTHER is egyszer a Wartburgban utána dobta tin-
tatartóját! Gyula, braunschweigi herceg, vad HENR IK fia s 
egyúttal a fiatalabb ER ICHNEK örököse, a reformatióhoz csat-

1 «Egy badeni Keldkirch nevű szolga irja : A mi udvarunkban különös 

dolgok történnek. Nem lenne csoda, ha az égből tűzláng csapna le. Csupa 

kéjelgés, evés, ivás, kurválkodás, hamis pénzverés és fosztogatás. (Spittler's 

Werke XI. 185.) Ede egy kicsapongó komornát vett nőül. Anyjáról, Ceci-

liáról a Reidani Annál, belg.-ben ez áll: Caecilia, conjuge liberisque relictis, 

diversa terrarum nulli agnita peragravit, saepe ut Messalinam ferunt, in lupa-

naribus divertit.» 
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lakozott; megalapltá a helmstádtí egyetemet, a hosszas béke 
alatt fölvirágoztatta országát, de oly ellenállhatatlan kedv-
teléssel égettette a boszorkányokat, hogy Wolfenbüttel 
mellett a megégetett oszlopok egész nagy erdőt képeztek. 
Még a fiatalabb ER ICH herceg neje is kénytelen volt fivéréhez. 
ÁGOSTON szász választófejedelemhez menekülni, mert GYULA 

őt talán az örökség miatt szintén boszorkányságról vádolta, 

«De a legelzüllöttebb volt az ascani ház Lauenburgban. 
Itt 1571-ben a nyomorult I. FERENC herceg ellen saját 
fia MAGNUS, ez ellen pedig az ő második fia, II. FERENC 

lázadt föl. , Erre még a többi testvér is beleavatkozott a 
dologba s nagy zűrzavar támadt. Mindezeknek a fejedel-
meknek ágyasaik voltak, akik nagyobb részt a gazdaságot 
vezették. I I . FERENCNEK ágyasa volt a később boszorkány-
sággal vádolt TSCHAMMERNÉ asszony, MÓR ICÉ SPÖRKNER 

KATALIN, akivel később házasságra lépett, de akit utóbb 
mégis eltaszított magától, hogy nőül vegye SACHS GIZELLÁT, 

kit szintén boszorkányságról vádoltak. HENRIK , aki brémai 
(protestáns) érsek s fivérei közt a legjobb volt, ágyasságban 
élt BROICH ANNÁVAL, egy festő leányával. Végre I I . FE-

RENC lett a győztes s a szerencsétlen MAGNUST sötét bör-
tönbe záratta, ahol 15 éven át fogva tartotta s ott meg is 
halt, ő maga pedig 1619-ig, miután a városokkal1 folyta-
tott ellenségeskedései által országának adósságát és nyo-
morát még szaporította. Két nőtől tizenhét gyermeket ha-
gyott hátra, köztük a harminc éves háború alatt oly 
hírhedtté vált FERENC ALBERTET. — Elképzelhetjük, hogy 
ily körülmények között Lauenburgban a cuius regio-féle 
elvet mikép tartották meg. Az ottani protestáns papság 
híres volt tudatlansága, kicsapongásai és erkölcstelensége2 

által. Még az anhalt-zerbsti JOACHIM E R N Ő is nagy szük-
ségbe hozta az ország rendeit, akik kényteleníttettek az ő 
adósságait kifizetni. 

«Bécsben az osztrák császári udvar, a protestáns udva-
rokkal ellentétben, a nemes illedelmet sohasem tévesztette 
szemei elől. Azonban más katholikus udvarok követték a 
rossz példát, amennyiben a reformatió által, anélkül, hogy 

1 Egyszer egy Grimm András nevű lübecki Írnokot elfogatott, s őt min-
den kigondolható módon keserű italok, kinyújtóztatás, csavarás, kénfüst stb., 
de leginkább azáltal kínoztatta, hogy mesterséges módon élő férgeket tétetett 
testébe. És mindezt egyedül Lübeck város iránt való boszújából tette, mert 
Grimm személyesen nem volt ellensége. 

2 Köbbe okmányok alapján közű ezeknek névsorát. Egyik közülök kutyáf 
keresztelt, a másik ugyanazt a személyt pénzért két ízben megesketé. Az egyik bort 
és sört mért, a másik ismét omnium unflatissimorum unflatissimusnak neveztetett. 
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abban résztvettek volna, függetlenebbek levének s önkényük-
ben megerősödtek. 

«Jenában a fiatal veimari JÁNOS FRIGYES alatt megfész-
kelték magukat a szigorú lutheránusok, akik úgy a katholi-
kusok, mint a zvingliánusok és a kálvinisták ellen elkesere-
detten védelmezték LUTHERNEK azokat az elveit, amelyek 
már magukban véve a legkevésbé tarthatók s amaz egye-
netlenség folytán, melyet a reformatió-pártban szítottak, 
nagyon is gyakorlatiatlanok voltak. Jenának lelki feje az 
illyr FLACIUS volt, erős jellemű, de elfogult szellemű egyén, 
aki LUTHERNEK az eredet bűnéről szóló tanítását annyira a 
túlságba vitte, hogy azt mondá, miszerint az eredet bűne az 
emberrel nemcsak vele született, hanem az neki tulajdon-
képen való lényege és az ember teljesen rossz s nem az 
Istennek, hanem az ördögnek képmása. Erre a szélsőségre őt 
természetesen AGRICOLÁNAK és OSIANDERNEK túlhajtott ellen-
kező nézetei ragadták, akik az embernek oly megigazulást 
tulajdonítottak, melynél fogva az, ha egyszer az isteni ma-
laszt őt érinté, soha többé nem vétkezhetik, bármit csele-
kedjék is. A két szélsőség között foglaltak helyet a vilien-
bergiek a szelíd öreg Melanchton vezetése s a iübingiek a 
tudós Brenz alatt, akit nemsokára a diplomatizáló Andrea 
követett. Minthogy mindnyájan ugyanabból a bibliából egé-
szen ellenkezőt bizonyítottak be, a véghatározat mindig a 
fejedelmeket illette s ezeknek jellemétől, de méginkább csa-
ládi politikájuktól függött. Az összes protestáns fejedelmek-
nek egyesítése már csak azért sem volt lehetséges, mert 
egyik sem akarta a másikat elsőnek elismerni. A kalvinis-
mus terjedésének mi sem kedvezett annyira, mint a lutherá-
nus szász választófejedelmi ház ellen való irigység. 

t János Frigyes halálos ellenségeskedésben élt ÁGOSTON 

választófejedelemmel, mert nem birta elfeledni, hogy atyját 
ÁGOSTON atyja szorította ki fejedelemségéből. Átyja hű 
kancellárja, BRÜCK, egy fiút hagyott hátra, aki JÁNOS FRI-

GYESNEK kancellárja lőn s aki fejedelmének szenvedélyei- és 
terveiben osztozott. JÁNOS FRIGYES és BRÜCK szívből örültek, 
ha a vittenbergi theologusokat a jénaiak bármi módon is 
boszantották, mert ez bántotta ÁGOSTON választófejedelmet 
is. FLACIUS ezt a saját hasznára fordította s már az «interim» 
alkalmából dühös harcot kezdett az adiaphoták (közönyös 
cselekedetek) ellen, melyeket MELANCHTON iskolája, mint mel-
lékes dolgot az «interim» mek föláldozott, de amelyeket 
FLACIUS

 1 lényegeseknek kívánt tartatni; és azután elkezdte 

1 «Itt közreműködött a tudósok személyes gyűlölete is, mert Melanchton 

H tanári vizsgálaton Flaciust megszégyenítette és ez azt soha sem tudta elfe-
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a synergisiikus harcot a jó cselekedetekről, melyeket ő nem-
csak egészen fölöslegeseknek (mert elegendőnek tartá a hitet 
egyedül), de sőt károsoknak is nyilvánított. A legnagyobb 
gonosztevő, aki hitt, többet ért előtte, mint az erényes hi-
tetlen. Az ő és ellenfelei nyelvezete egészen örökölte LUTHER 

gorombaságát. Eközben Jenában mint MELANCHTON követője 
még STRIGEL is föllépett FLACIUS ellen, HUGEL támogatása 
mellett. FLACIUS dühében tajtékzott, mint a vadkan, s mind-
kettőt börtönbe vetteté. Azonban egy SCHRÖTER nevű ügyes 
orvos a hercegnek értésére adta, hogy sokkal jobb volna, 
ha ő használná föl a papokat, mintsem azok őtet. Erre 
JÁNOS FR IGYES az összes jenai tanárokat kizárta a consisto-
riumból és helyettök világiakat nevezett ki. Akkor FLACIUS így 
szólt: «íme ez a köszönet azért, hogy Luther a fejedelmeketa 
pápa járma alól kiszabadította ! Ezek Krisztust a saját vélemé-
nyüknek és PÁL apostolt Justiniánnak akarják alárendelni h P7 
zűrzavar közepett halt meg 1550-ben a szelíd lelkű MELANCH-

TON, aki régen óhajtott már a papi civakodásoktól megszaba-
dulni. Góthában Amsdorf volt a főpap, aki a Luther-féle sola 
fides iránt való buzgalmában kijelenté, «hogy a jó cselekedetek 
az üdvösségre nézve károsak.» Miután JÁNOS FR IGYES kis udva-
rában már MENIUS és MERULA is elszólták és bevádolták ma-
gukat, most még AMSDORF is megtámadta a szegény MENIUST 

s theologiai vitájuk alkalmával a herceg ítéletet tartott fö-
lötte.1 MENIUS csak ügy kerülhette el a súlyos börtönt, hogy 
Lipcsébe menekült, ahol őt FLACIUS halálra boszantotta. A 

FLACius-pártiak diadalt arattak, mert JÁNOS FRIGYES ÁGOSTON-

NAK az egyesülést illető minden javaslatát gúnyosan visszauta-
sította; de csalódtak, ha azt hitték, hogy mindez az ő kedvökért 
történik, mert midőn ama hercegi parancs ellen, mely tőlük 
minden egyházi hatalmat elvont, föllázadtak, hivatalukat vesz-
tették s az országból kiűzettek 1562-ik évben. FLACIUS 1575-

ben a legnagyobb nyomorban halt meg majnai Frankfurtban. 

«A tübingiek 1558-ban azt indítványozták, hogy az ösz-
szes új egyház részére egyetemes superintendenst, vagyis 

ledni. — Már jóval előbb elkezdé többek közreműködésével a «Centuriae 

Magdcburgenscs» című bő egyháztörténelmét megírni, melyben a reformatió 

szükségességét történelmileg igyekezett bebizonyítani. Erre nézve egész iroda 

volt fölszerelve s Flacius az összes könyvtárakból maga lopkodta össze a 

szükséges könyveket, melyekből a kívánt helyeket kivagdalta, s innen lett 

közmondásossá a «Flacius kése.» 

1 Ez akkor szokásban volt. Albert porosz herceg előtt hasonló módon 

civakodtak és szidták egymást a lutheránus theologusok. Az úgynevezett «Isten 

emberei» mindenütt ostromolták a világi fejedelmeket pletykáik- és koldulá-

saikkal, egymást, mint rossz gyermekek a tanító előtt, szüntelen vádolták.» 
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protestáns pápát válaszszanak, de ez az indítványuk megbu-
kott, mert a fejedelmek nem akarták magukat ismét egy 
papnak alárendelni. 

«ALBERT herceg Poroszországban a königsbergi egye-
temnek 1546-ban történt alapítása által önmagát büntette 
meg ; mert habár nagyon kényelmesen érezte magát kedvence, 
OSIANDER tanítása mellett, de annál hevesebben tört ki a 
tanárok irigysége, akik majd mint FLACIUS hívei, majd pedig 
a rendtartomány ősi aristokraciája által fölizgatva, ellenzéket 
képeztek. Ezeknek élén MÖRL IN állott s nemsokára az egész 
ország lázongani kezdett a szellemes és előkelő OSIANDER 

ellen.1 Mindenki valamely párthoz csatlakozott. A civakodás 
minden családban elharapódzott. OSIANDER hirtelen meghalt 
1552-ben, mire a herceg békét parancsolt. De MÖRL IN da-
colt vele s azért hivatalát veszté és Braunschweígba mene-
kült. Erre a nemesség, a városok és a papság szövetségre 
léptek s oly fenyegető állást foglaltak el, hogy OSIANDER 

összes hívei elhagyták az országot. Csak P"UNK udvari pré-
dikátor s néhány tanácsos érezte magát biztonságban s ott 
maradt. De MÖRL IN pártja kényszeríté a herceget, hogy 
zsoldos csapatját elbocsássa, a hercegnét pedig, aki OSIAN-

DER pártján volt, kényszerítette, hogy bocsánatot kérjen, és 
a tanácsosokat a herceg jelenlétében elfogatta. HORST, ke-
gyenceinek egyike az agg herceg előtt térdre borulva, s 
fejét annak ölébe hajtva könyörgött, de ALBERT nem tudott 
mást érette tenni, mint hogy könyezett sorsa fölött. PMNCKOT, 

HORSTOT és SCHNELLT 1566-ban lefejezték. A herceg kény-
telen volt az ekkor Braunschweigban már superintendenssé 
lett MÖRL INT sajátkezűleg irt levéllel visszahívni. De a gőgös 
pap nem jött vissza, hanem kijelenté, hogy ez neki nagyon 
csekély elégtétel. Mire a hercegnek fölötte alázatos és saj-
nálkozó hangon irt levélben kellett tőle bocsánatot kérni. 
De ez sem volt elég. Csakis a hozzá küldött külön követ-
ség birta MÖRLINT arra, hogy diadalmenetben visszatért. A 

herceg és neje bánatukban egy napon haltak meg. A L B E R T 

FRIGYES, 15 éves ártatlan fiuk MÖRL IN és a nemesség bo-
szújának volt kitéve. Ütötték-verték, egészségét tönkretették 
ingerlő szerek által, csakhogy házasságra birják (hogy így 
a brandenburgi választófejedelmi ház, melytől a nemesség 
félt, ne szaporodjék). MÁRIA EI .EONORA clevei hercegnőt vá-
laszták ki jegyeséül, s midőn házasságra lépni vonakodott, 
bizonyos WAMBACH nevű úr így szólt hozzá: «Ha a fönséges 

1 «Egészen komolyan állították, hogy midőn Osiander az evő-asztalnál 

lakmározik, iró-asztalánál helyette az ördög dolgozik, mert nem tudták meg-

egyeztetni nagy munkásságát világias gondolkodásmódjával.» 
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fejedelem nem akar szót fogadni, akkor nem azt fogjuk 
mondani: kegyelmes uram, hanem: te finnyás, s az asztalra 
húzzuk és jól elpáholjuk.» A fiatal herceg e bánásmód követ-
keztében megőrült. MÖRL IN meghalt 1571-ben. 

«MÖRL IN helyét az alsó rajnai tartományoknak Wesel 
nevű városából származó Heshusius, LUTHER legbuzgóbb kö-
vetőinek egyike foglalta el, de oly civakodó és uralomvágyó 
volt, hogy mindenütt ellenállásra talált. Először Goslárból 
űzték el, mert erkölcsi prédikációi a városi hatóságnak nem 
tetszettek; mert abban az időben a birodalmi városok ta?iá-
csosai is a fejedelmek példájára a papokat szolgáikká akarták 
tenni s nem akarták tűrni, hogy azok lel kökre beszéljenek. 
MELANCHTON őt Heidelbergába ajánlotta, honnan azonban, 
minthogy I I I . FR IGYES választófejedelem, megutálva a lutherá-
nus civakodásokat, a kálvinista vallásra tért, újra elűzetett. 
Magdeburgban ismét a városi hatósággal gyűlt meg a baja, 
s midőn, buzgó lutheránus létére FLACIUSNAK a jó cseleke-
detek ellen intézett esztelen dühöngéseit ócsárolta, ez is ei-
kezdé őt üldözni.Königsbergben samlandi lutheránus «püspök» 
lett, de egyik irigy társa őt onnan is elűzte, míg végre 
Helmstádtben nyugalomra talált. 

A pfalzi I I I . FRIGYEST V I . LAJOS követte, aki a luthe-
ránus vallást erőszakkal terjeszté, s midőn meghalt, testvére 
JÁNOS KÁZMÉR, mint fiának I V . FRIGYESNEK gyámja, ismét 
elűzött minden lutheránust és megújította a kálvinista buz-
galmat, melyhez I V . FRIGYES fia, V . FRIGYES is hű maradt. 

«Ép oly civakodó természetű volt Musáus Brémában, 
aki HARDENBERG filippistát elűzte, de BÜREN polgármester 
határozottsága folytán 1568-ban, hosszas harc után engedni 
volt kénytelen. Itt annyira ment a dolog, hogy a polgárok 
egyenkint szavaztak a legfogósabb theologiai kérdések fölött. 
A Hanza városokban WULLENWEBER megbukása óta minden 
nemesebb gondolkozás eltűnt; s szívtelen patríciusok és ci-
vakodó papok uralkodtak. Lübeck, mely 1563-ban Dániával 
meggondolatlan háborúba keveredett, még egyszer győzött 
ugyan, de végre mégis megadta magát a dán hajórajnak. 
A polgárok alig törődtek valamit a háború esélyeivel, mert 

• egész figyelmöket SALIGER és FR IEDLAND nevű prédikáto-
raiknak az úrvacsorát illető vitájuk felé fordították. Hamburg 
szintén hasonló nyomorúságos civakodásokkal1 volt elfog-

1 A consummatisták és reformatistákkal való vitával. — Aepinus pásztor 

azt állítá, hogy Krisztus a pokolban az emberiség bűneiért s z e n v e d e t t m á s o k 

ellenben azt állíták, hogy Krisztus szenvedése a kereszten fejeztetett be, mi-

dőn mondá : «Beteljesedett (Consummatum est) s a pokolba való alászállása 

legszebb diadal útja volt.» 
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íaíva s egyúttal olyan elnyomást gyakorolt, hogy sok polgár 
kivándorolt és a közvetetlen mellette épült Altona nevű kis 
várost benépesítették. 

János Frigyesnek ÁGOSTON ellen való gyűlölete véres 
befejezést nyert. Beavatta magát a GRUMBACH-féle összeeskü-
vésbe, melynek célja volt a birodalmi alkotmányt megdön-
teni s lutheránus császárságot állítani föl. GRUMBACII 1563-ban 
vád alá került. JÁNOS FR IGYES védelmezte őt, de ő is vád 
alá helyeztetett. Az ítéletet maga ÁGOSTON, az ő halálos 
ellensége hajtotta végre. — A büntetés a kornak izlése sze-
rint történt. GRUMBACHOT, STEIN VILMOST és BRÜCK kancel-
lárt a legnagyobb kegyetlenséggel felnégyelték, BRANDEN-

STEINT fölakasztották, JÓNÁS JUSTUST, akinek atyja LUTHERNEÍÍ 

bizalmas barátja vala, mint aki a dologba beavatva volt, meg-
keresésre Kopenhágában lefejezték 1567-ben. JÁNOS FRIGYES 

herceget nyitott kocsiban, fején szalmakalappal, Bécsen 
keresztül Neustadtba szállították életfogytiglan tartó fog-
ságba.» 

«Fivére JÁNOS V ILMOS védelmezte FLACIUS követőit Je-
nában, de már 1573-ban meghalt és csak kiskorú gyerme-
keket hagyott maga után. — Ezeknek gyámja ÁGOSTON 

választófejedelem lett, aki most Jenán kitölthette boszúját. 
Az összes flaciánusok, nem kevesebb mint 111 prédikátor, 
1573-ban száműzettek. 1 A filippisták győzedelmeskedtek. 
Ezeknek feje Peucer, MELANCHTON veje, ÁGOSTONNAK házi-
orvosa és kedvence volt. Észszerűbb, s a kálvinisták iránt 
békülékenyebb alapelveiket bátrabban érvényesíték, mint az-
előtt. Az általuk 1571-ben kiadott új katekizmus gyanút 
keltett, s Gyula braunschweigi herceg figyelmeztette a vá-
lasztófejedelmet titkos kálvinista papjaira. ÁGOSTON orszá-
gának összes papjait egybehívatta, de ezektől megnyugtató 
fölvilágosítást kapott. Ekkor meghalt az ifjú herceg 
és dán nemzetségből származó nejével FLACIUS követői 
elhitették, hogy ez az Isten büntetése, mert a gyer-
mekeknek titkos kálvinista (PEUCER) volt a keresztapjuk. 
Addig beszélt férjének, mig ez boszúra lobbanva PEUCERT 

és követőit, mint akik őt sokáig csalták, hirtelen elfogatta. 
Az ország összes prédikátorait Torgauba hajtatta össze s 
azoknak ott a választófejedelem egyszerű parancsára mind-
azt ünnepélyesen meg kellett tagadniok, amit oly sok időn 
át hirdettek és Írásban is védelmeztek. S az «Isten szolgáin» 

1 «Hogy mily dühösen voltuk egymás iránt elkeseredve, bebizonyító ezt 

a többek között Spanberg Cyrlák mansfeldi történetíró, aki mint Flaciüsnak 

követője, csak ügy szabadulhatott meg Haliéból, hogy bábának öltözködött, 

míg egész községe vasra verve Giebichensteinba hurcoltatott.» 
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a szolgai félelem és a képmutatás már annyira erőt vett, 
hogy a szász választófejedelemségnek nagyszámú papjai kö-
zül, akik pedig 20 évig voltak a nemeslelkű MELANCHTON-

nak követői, csak hatan bátorkodtak a fejedelem parancsának 
ellenszegülni. Ezek a tiszteletre méltó emberek névszerint a 
következők voltak: Riidiger, Crell, Wiedebram, Crucíger, Re-
ged és Moller. Ezek az országból száműzettek. De sokkal 
rosszabb sorsban részesültek a választófejedelemnek meghitt 
emberei. Krakow titkos tanácsost oly kegyetlenül kínozták, hogy 
magát a börtönben kivégezte, csakhogy az újabb kínzásokat ki-
kerülje. Stöszelt is halálra kínozták. A tudós Pencer tizenkét 
évig ült egy szűk és piszkos börtönben könyv és Íróeszköz 
nélkül. Egy alkalommal esdve kérte, hogy az urvacsorához 
járulhasson. De csak oly föltétel alatt akarták neki megen-
gedni, ha előbbi tanításait visszavonja; az erről fölvett jegyző-
könyv Calinich (Kampf und Untergang der Melanchtonis-
mus, 1866) művében olvasható. Habár Peucer a hosszú fogság 
következtében el is gyöngült; mégis szívén az állhatatosság 
vett erőt, midőn meglátta az áruló Judásokat, kik mint in-
quisitionális törvényszék fölötte ítélni akartak. Tanításából 
egy szót sem vont vissza s azért az úrvacsora vételére mél-
tatlannak találtatott. Csak midőn ÁGOSTON választófejedelem 
másodszor lépett házasságra egy anhalti hercegnővel, akkor 
bocsájtatott szabadon a szegény fogoly a fejedelemnő ké-
résére. 

A Kálvinisták ellen való düh még más okok folytán 
is növekedett. Egy csapat francia hugonotta Angliába me-
nekült, de onnan a katholikus Mária alatt kiűzetvén, 1553-ban 
Dániába futott. Itt a keményszívű lutheránusok nem tűrték 
őket s ép oly kevéssé maradhattak a Hanza városokban és 
Mecklenburgban. Mint átkozott sacrementianusokat min-
denütt üldözték őket s csakis a keleti friseknél találtak-
védelemre. A FLACIANT követő nagyszájú WESTPHAL Ham-
burgban ellenök irt, mire maga KÁLVIN is jónak látta föl-
szólalni. Ebből újra általános tollharc származott s midőn 
éhez még a pfalzi választó-fejedelem kálvinista lett s a 
Franciaországból elmenekült hitsorsosainak menhelyet adott, 
würtembergi KRISTÓF, pfalz-neuburgi FARKAS S badeni KÁ-

ROLY Ettlingenben ellene szövetségre léptek; de FRIGYES 

ezáltal még makacsabb lett s megszerkesztette a hírhedt 
heidelbergi katekizmust, mely a legszigorúbb kárhoztató 
bulla, a máskép gondolkozók ellen, mindazok között, me-
lyeket a reformatió létre hozott. Egyidejűleg a LOBWASSER 

königsbergí tanár által vizenyős német versekben 1565-ben 
kiadott zsoltárfordítás francia dallamra téve minden refor-
mált német államba egyházi énekes könyv gyanánt bevite-
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tett. FRIGYES elszigetelve maradt, de azért a kálvinismust 
véres szigorral főnntartá s SYLVAN socinianus papot 1572-ben 

Heidelbergben lefejeztette. De midőn 1576-ban meghalt, fia 
LAJOS, aki buzgó lutheránus volt, atyjának egész művét 
lerombolta s az összes kálvinista prédikátorokat kiűzette 
országából, hacsak hitöket meg nem tagadták. 

«A pártok most már eléggé fegyelmezve voltak s a 
papság eléggé elerkölcstelenedett. Azért a lutheránus feje-
delmek uj hitszabályt, az úgynevezett concordia-formát lép-
tették életbe. Brandenburgban már AGR ICOLA előre készíté 
az utat arra, hogy a papság az udvarnak vakon engedelmes-
kedjék. Midőn I I . JOACHIM választó-fejedelem 1571-ben meg-
halt, utóda János György azt a rendeletet adta ki, hogy a 
consistorium örök időkre egy világi egyén vezetése alatt 
álljon s első elnökévé CHEMNITZET nevezte ki. ÁGOSTON 

szász választó-fejedelem erre a célra SELNECCER-ben jó 
szolgalelkü eszközre talált s a würtembergi származású 
Andrea Jakab (weiblingeni kovács fia) egészité ki a dél-
német lutheránusok nevében a trium viratust, amely a 
concordia-formát Bergen zárdában minden zsinat mellőzé-
sével megszerkeszté s azt 1577-ben az összes lutheránus 
népre parancsolólag ráerőszakolta. Csak hesszeni V ILMOS, 

kinek életunt atyja 1567-ben halt meg, továbbá Pomeránia, 
Holstein, Anhalt és néhány város ellenkeztek a formulával. 
A níp mindenbe beleegyezetté 1 

«Miután LUTHER, ZWINGLI és KÁLVIN az egyetemes 
egyház összekötő kapcsát széttépték, számukra csak a tar-
tományi egyházak léteztek. De ezáltal meg lőn semmisítve 
az egyháznak függetlensége és szabadsága is s a régi pap-
ság helyett, mely a világi hatalom fölött vagy legalább is 
mellett hatalmát önállóan tudta érvényesíteni, csak politikai 
egyház maradt, mely az illető ország világi hatóságának 
alárendelve volt. Az összes papi hatalom a fejedelmekre 
szállott át. A fejedelem az egyházi javakkal együtt az 
egyházi hatalmat és egyházi törvénykezés jogát is örökölte. 
A papoknak csak a tanítói és lelkipásztori hivatal maradt 
meg, de a fejedelemtől függött az, hogy valamely papot 
tetszése szerint hivatalba- helyezzen vagy onnan eltávolítson 
és előírja, hogy mit tanítson. A papok fizetett államszol-

1 Menczel, Geschichte der Deutschen, 6. Aufl. 1872. II. 395—410. A 

szabadelvű Lecky W. C. II. angol történetbuvár jogosan mondja: «Zwinglit 

és fiocinust kivéve az összes reformátorok pártolták az üldözést s majdnem 

minden országban, aho! a híres reformatio győzött, ez a győzelem kiválóan 

a kényszernek tulajdonítandó. (Geschichte der Aufklärung in Europa. Deutsch 

von Jolovicz. 2. aufl. 1873. II, 36.) 
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gák lettek. Bizonyos számú hitközség egy felügyelő, su-
perintendens vagy dékán alá volt rendelve. Az összes hit-
községek a világi és egyházi elemekből alakított országos 
consistorium vezetése alatt álltak, mely hatóság az ország 
kormányának egyik ágát képezte. — A szegény falusi 
papok még a nemességtől is függöttek, amely a kegyúri 
jogot gyakorolta, vagyis a consistorium által megvizsgált 
jelöltek közül falusi egyházai részére szabadon választhatott 
papot. Ez a jog a tulajdonjogból keletkezett, mert a lovagé 
volt a falu, amint a fejedelemé az ország. A szegény jelöltek 
kénytelenek voltak a nemesség kegyét hajhászni, aminek 
aztán — midőn az erkölcsi romlottság a fejedelmi udvarok-
ból a nemesség közt is elterjedt — a lutheránus papokkal 
való méltatlan bánásmód volt a következménye, akik kény-
telenek voltak a falusi nemesek mulattatói lenni és azoknak 
kivénült ágyasait nőül venni.1 

«A katholikusoknak túlságosan érzéki egyházi pom-
pájuk a reformátusoknál ép az ellenkező végletbe, az isten-
tiszteletnek minden művészet néküli józan prózajságába ment 
át. Az istentisztelet ezeknél abból állott, hogy a csupasz 
falak között prédikáltak, a karzaton énekeltek, ami sokszor 
kiabálássá fajult, mert az egész egyházközség énekelt, jó-
lehet csak kevesen tudtak énekelni. Az éneket szabályzó 
orgonák hiányoztak. A lutheránusok az istentiszteletben 
mégis valamivel nagyobb ünnepélyességet fejtettek ki, mint 
a kálvinisták. 

1 Már 1558-ban, tehát a reformátiónak legelső idejében egy branden-

burgi egyházi rendeletben ezt olvassuk : «Mivel néhány nemesi kegyúr meg-

szokta, hogy plébánost nem fogad el, ha az nem enged el valamit a plébánia 

jövedelméből stb. Ebből kimagyarázható a legtöbb lelkészségnek szegénysége. 

(Ueber den Reügionszustand in den preussischen Staaten. Leipzig, 1779. III. 

S. 151.) Ilildburghausenben 1746-ban a papoktól a következő esküt köve-

telték : «Esküszöm, hogy nekem azért, hogy ezt az állást elnyerjem, nem kö-

tötték ki valamely női személynek nőül vételét.» Előbb tehát szokásban volt, 

hogy az üj prédikátor köteles volt a patronusnak elbocsátott ágyasát nőül 

venni, amiről bővebb fölvilágosítást ad a szellemdús Thiimmelnek «Wilhelmine» 

című költeménye. Némely földesúr a papot vadász és kártyázó cimborának 

is akarta tekinteni. Megtörtént, hogy valamelyik földesúr a jelöltek neveit 

papírszeletekre irta s azokat a földre dobva, vadászkutyája által hozatta ma-

gához annak a nevét, akit aztán pappá te't. — A papokat többnyire hivatal-

nokok családjaiból toborzották. Az akkori Németországnak számtalan apróbb 

államai, városai és uradalmaiban tömérdek hivatalnok volt, akik egyedül uraik 

kegyeiből éltek, s azért előttük hajlongtak s nejeiket és leányaikat nekik aljas 

módon föláldozták, maguk pedig zsarolás és megvesztegetés útján meg a/> 

dagodtak.» 
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«A református egyházban akkoriban jobban uralkodott 
a demokratikus szellem, mint később. A prédikátoroknak 
papi öltönyük sem volt, egészen a többi hívekhez hasonlí-
tottak.1 Csak akkor, és oly mértékben, amikor és aminőben 
az aristokratia Sveicban és Hollandiában uralomra jutott, 
nyert a reformált egyház is aristokratikus tekintélyt. Bern-
ben már sokkal előbb panaszkodtak arról, hogy a papság 
egészen a nemességnek szolgájává aljasult s hogy e miatt 
az erkölcsök nagyon meglazultak.2 

»Általán lehetetlenség volt azt az erkölcsi szigort, me-
lyet LUTHER visszaállítani akart, keresztül vinni. A protes-
táns fejedelmeknek nagy része, mert semmiféle hatalmat 
nem ismert többé maga fölött, csaknem állati életmódot 
folytatott, evett, ivott, kártyázott, vadászott és kurválkodott. 
Udvaraikban a trágárság uralkodott, mely innen a nemesség 
és a rendek által tovább terjedt s különösen az egyeteme-
ket és a sajtót mételyezte meg. A tizenhatodik és a tizen-
hetedik század nyelve egészen kifejezi annak a kornak dur-
vaságát, aljasságát és elvadultságát. A reformátió, mint a 
haragnak és boszűnak müve, föltűnően szeretetlen jelleget öl-
tött. A «hit egyedül» üdvözített, nem volt tehát szükség a 
szeretetre. Mindenki följogosítva érezte magát a borzasztó 
gyűlöletre s ezt a gyűlöletet ápolták szívökben az ifjú kor-
tól kezdve, s a korral együtt növekedett. Innen származott 
a folytonos élvezetek s a durva érzéki kicsapongások mellett, 
a nem csupán a háborúban, hanem a törvényszéki termek-
ben is mindinkább növekedő kegyetlenség és hóhérkedv, a 
boszorkány üldözésnek meghonosult őrültsége, a benső 
dühnek és epésségnek borzasztó kitörései, a babonának és 
a rosszra használt kuruzslásnak ezer meg ezer neme. 
Míg a folyton csak a hitre oktatott nép a szeretetről egé-
szen megfeledkezett, addig gyűlölete és félelme mindenütt 
visszatükrözé a szeretetlenség ősatyját. Azelőtt soha sem 

1 A z 1533-ban Zürichben tartott zsinat okmányaiban oly papokról van 

szó, akik zöld, vörös, sárga ruhában járnak, kardot viselnek s a keresztelés-

kor a kalapot nem veszik le ; az 1535. évi okmányokban olyan papról van 

szó, aki nagy kardot hurcolt magával s lázítva'és könnyelműen szaladgált. Még 

1578-ban is kénytelen volt a zürichi hatóság a papoknak a lovagló köpeny, 

magas kalapok, tőr és hosszú fegyverek viselését megtiltani. (Gelzer, die drei 

letzten Jahrhunderte, I. S. 151.) Később a reformált papság tanácsosi öltö-

zetet viselt, vagyis fekete ruhát, széles, fehér inggallérral, tehát szinte világi 

öltözetet, aminőt még mu is viselnek. 

2 Kálvin 1548-ban ezt írja Bullingernek : tisztességesebb volna Kóma 

uralmát tűrni, mint Bernét. (Calvins Leben von Henry, II. Anhang. 132.) 
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beszéltek annyit az ördögről, soha sem féltek tőle annyira, 
s annál kevésbé keresték őt oly kíváncsian, mint most.» 

« A protestáns theologia terén a szelídlelkű MELANCI-ITON 

halála után még csak a legdühösebb civakodók szerepeltek. 
A szentírásban mindnyájan elismerték ugyan az »Isten sza-
vát» legfőbb tekintélynek, de azt majdnem mindenik más-
kép magyarázta. Végre csak az önkény és a világi hatalom 
állapította meg a concordia-formulában és a dortrechti zsi-
naton, hogy mit kell a lutheránusoknak és a kálvinistáknak 
hinniök. A nagyban hangoztatott vallásszabadság sehol sem 
volt oly ritkaság, mint az új egyházakban. De szükséges volt 
kényszert alkalmazni, mert különben a civakodó theologusok 
általános fejetlenséget idéztek volna elő. Azóta a létező egy-
házaknak főfeladatuk volt az orthodoxia ápolása, s a szeretet 
nélkül való hitben annál inkább megcsontosodtak, minél 
inkább kifejleszték a hitnek tudományos formáit. — BÖHME 

JAKAB így ítélt: a benső egyház mellett, melyhez ő egyedül 
tartozik, a legészszerűbbnek látszik neki a törcJk, mert ez 
csak egy Istent és egy erkölcstant ismer, bűnbocsánat nél-
kül, azután következik értékre nézve a kii egy ház (a római), 
amelyből még valamit lehetne csinálni, de a legromlottabb 
mindnyája között a civakodók egyháza (akkor a lutheránus 
egyház).» 

«A császár csak csúfságból nevezte még magát a «bi-
rodalom gyarapítójának.» Elszakadtak a svájciak és a hol-
landok, a németalföldiek Spanyolországhoz, a lothringiak 
és elszásziaknak egy része Franciaországhoz, az alsószászok 
egy része Dániához, a pomeránoknak egy része Svédország-
hoz csatlakozott. Ha a németek a népvándorlás óta mind-
inkább növekedő dagálylyal terjeszkedtek, úgy most a 
mély apály ideje érkezett el s az idegenek a német határok 
közé hatoltak be. Azelőtt a németek uralkodtak mások fö-
lött és most mások a németek fölött. — Az ország belse-
jében minden szétbomlott s csak nyomorúságosan volt 
összeforrasztva, a birodalmi alkotmány monstrum reipublicae 
volt. — A vallásháborúk által minden rend veszített, csak 
a fejedelmek nyertek. Minden fejedelmi ág igyekezett magát 
a császártól lehetőleg függetleníteni, önállóvá lenni, a csá-
szári palástot széttépni, hogy annak rongyaiból saját államot 
alakítson. — A nemesség régi hatálma megszűnt. A szabad, 
büszke polgárszellem kicsinyes, gyáva nyárspolgári szel-
lemmé törpült. A parasztosztály a vallásháborúk által még 
rosszabb sorsra jutott, mint a polgárság. Az alattvalókra 
folyton nagyobb adóteher nehezedett. Németországnak előbbi 
műveltsége barbársággá fajult. A német nép a háborús idő-
ben elvesztette szabadságának utolsó maradványát is. Az 

5 
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ország rendei tekintélyüket veszték. Vagy egészen meg-
szűntek létezni , vagy a kormányoknak vak eszközeivé 
váltak. A fejedelem kabinetjébe7i az állam összes ügyeit 
vagy maga egyedül, vagy kancellárjával és titkos tanácsosai-
val intézte el s az ő akarata volt a legfőbb törvény. 
Az átalános német- és császárjogok megszűntek, ép úgy, 
mint a helyi és a személyjogok. Ezeknek helyét az egyes 
fejedelemségek országos jogai foglalták el. A római jog már 
régen befurakodott; most pedig ez lett uralkodóvá. Ezzel 
együtt megszűnt a népítélet is. A fejedelmek magukhoz ra-
gadták és a jogászokra ruházták az egész bírói hatalmat, 
azokra, akik az egyetemeken a római jogot tanulták. LUTHER 

maga is borzadva látta, hogy az egyedül uralkodó jogászok 
a német népnek többet ártanak, mint előbb a papok, s azért 
1541-ben így irt az anhalti herceghez: «A most szokásossá 
vált jog, ügyvédeivel, replikáival, triplikáival, fölvilágosításai-
val nem egyéb, mint örökös civódás és jogtalanság, úgy, 
hogy Isten egykor a jogászokat a bírákkal együtt a pokolba 
kergeti.» De azért az új rendszert az összes protestáns fejedel-
mek elfogadták s amellett főkép a francia királyok példáját 
követték; s valamint ezek a párisi egyetemen külön iskolát ala-
pítottak világi törvényhozók és jogászok képzésére, akik az 
ő fölségi jogaikat úgy az egyházjoggal, mint az ó-frank és 
burgundi népjogokkal szemben védelmezzék, akép számos 
német fejedelmek is tulajdon tartományi egyetemet alapítot-
tak, főkép azért, hogy ott jogászokat képeztessenek, mint a 
modern államszolgák első magvait. — Minthogy a nép kö-
zött a római jogot senki sem ismerte, kénytelen volt min-
denki a bíróság előtt panaszait és védelmét tanult jogászokra, 
ügyvédekre bízni. Most már csak a hivatal-szobákban ítéltek. 
A titkos törvényszékeket ugyan megszüntették, de azért 
azokból a legrosszabbat, a titkos eljárást, föntartották. A 
pertárgyalás csak ivásban történt s a pereket sokáig elhúz-
ták, csakhogy a perköltség szaporodjék. Az igazságszolgál-
tatás többé nem ingyen történt. A szegény nép kénytelen 
volt igazságát megvásárolni s a jogászok avval valóságos 
kereskedést űztek.»1 

1 Menczel W., Geschichte der Deutschen. Stuttgart, 1872. II. 626., 

632 — 637., 643—648. , 654., 658. — Sugenheim zsidó tudós így ir : «A né-

met nép igazságszolgáltatás tekintetében cseberből vederbe esett. Boldogtalan 

sors, mely ugy akarta, hogy Németország népei ugyanabban az időben, 

midőn legnagyobb részök egyházi téren Róma békóitól (?!) megszabadult, a2 

igazságszolgáltatás terén újra annak járma alá jusson. A római jogászok, 

ezek a vérszopók, akik lelve voltak rabulisztikus körmönfontsággal, de si 

iskolákból megkérgesedett szívvel léptek az életbe, nemsokára országos csa' 
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HETTNER Á R M I N így ir: «Németország a tizenhatodik 
század közepe óta gyorsan és föltartóztathatatlanul sülyedt... 
A német népélet legfőbb gyökerében volt megtámadva s a regi 
birodalmi alkotmánynak anélkül is gyenge kötelékei az egyes 
fejedelmeknek csaknem teljes függetlenségéig tágulták. — 
Minthogy a reformátorok tudták, hogy az ó jo (?) ügyük-
nek fölvirágzása a német császárokkal szemben egyedül az 
egyes fejedelmeknek kegyeitől függ, népies származasukat 
megtagadván, befolyásuknak egész súlyát erősen hangsúlyo-
zott szándékossággal a fejedelmek hatalmának erosbitesere 
fordították s a "föltétlen" engedelmességről *aló tanitasuk 
által, — mely szerint a kereszténynek, akinek e foldon csak 
szenvednie s'egyedül az ég kincseivel kell megelegedme, 
egészen semlegesnek kell lenni, — a fejedelmi absolutis-
musnak nagyon a kezére játszottak. 

pássá lőnek, mely sokkal veszélyesebb, mint a dögvész és az éhség, meri 

ezek átmenetiek, azok pedig állandóan megmaradva, a szegény népet folyton 

sanyargatták. - A XVI. századnak első üzede óta az összes német tartomá-

nyokban keserves panaszok merültek föl az ujonan életbe léptetett nyomo-

rúságos igazságszolgáltatás s nevezetesen a pertárgyalások lassúsága és drága-

sága miatt, melyek a népnek vagyontalan részére nézve már csak az ügyve-

dek gyalázatos zsebmetszése folytán is sokszor még rosszabbak voltak, mint 

hajdan az ököljog, mert emiatt a szegény népnek majdnem átalán lehetetlen 

volt a gazdag ellenében igazságot nyerni. Azért is a nem jogász kartársak 

jobbjainak nagyon alapos volt az a panaszuk, hogy még sohasem volt oly 

sok törvény, jogintézmény, bíró és ügyvéd s mégis oly siralmas igazságszol-

gáltatás, oly kevés valóságos igazság Németországban, mint a római jog-

nak becsempészése óta. — A törvénygyártókkal vetélkedtek az állam- és 

földesúri bírósági hivatalnokok, hogy a népnek az uj rendszer óta állandó 

gyámság alá helyezéséből lehetőleg nagy hasznot húzzanak. Már előbb, még 

midőn a nép tőlük sokkal függetleuebb volt, némi nyomást gyakoroltak reá 
8 erre most sokkal nagyobb tér adatott nekik, mert a községek által azok-

nak kebeléből választott jogvédők tényleges mellőzése óta a fejedelmi és 

földesúri bírák voltak az ítélő bírák s ezzel a szó szoros értelmében urai és 

mesterei lettek a szegény népnek, amely most azok zsarolásai és önkényke-

dései ellen semmi védelmet nem talált.» (,Sugen/uim., Baierns Volkszustande 
Í m s e c h ^ h n t e n Jahrhundert 1842. S. 483-, 484-, 487-, 49©.) - A r n o l d W ' 

conservativ protestáns jogtörténész így nyilatkozik: «Reformatió és receptió 

hasonló okokból származnak s politikai téren ugyanazt eredményezték. Az 

egyik megszabadított bennünket a keresztény Rómától, a másik függővé tett 

az ősi Rómától s amennyit a romanismus egyrészről szellemi életünkre való 

befolyásából veszít, ugyanannyit nyer a másik oldalon.» (Arnold in der Zeit-

schrift «Deutschland.» 1872. S. 305., 332. — Móser Károly Frigyes még a 

XVIII. században is így panaszkodik: «a legtöbb jogi tanszéken udvari 

tanácsosok ülnek, akik még a hamis pénzverés regáljogát is védelmeznék 
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«Minél tágabb lön a császári hatalom gyeplője, annál 
korlátlanabban nőtt és erősbült az egyes fejedelmeknek ön-
állósága. Az volt az összes német fejedelmeknek a jelszava, 
amit JÁNOS FR IGYES hannoveri herceg nyíltan kimondott: 
«Én császár vagyok az én országomban!» A szolgálatkész 
udvari publicisták, kiket M O S E R J . J . később a «fölségkészítő 
céh fő- és gyertyamestereinck csúfolt, szorgalmasan azzal 
foglalkoztak, hogy a tényleges újításokat a hagyománynak 
és a történelmi jognak színével lássák el. Ha a régi jog-
tanárok a császárt a régi caesarok utódjának tekintették s 
reá ama bor&isztó elvet alkalmazták, hogy a fejedelem ment 
a törvény kötelékeitől és mindaz, ami a fejedelemnek tet-
szik, törvényerőv-el bir, úgy most a legkisebb fejedelem is 
azt hitte, hogy ő mindama császári fönségi jogokat gyako-
rolhatja. XIV. LAJOSNAK dicsősége és mindenhatósága na-
gyon csábító példa volt rájok nézve. Az állam az Isten 
kegyelméből való fejedelemnek személyes tulajdona volt. 
Franciaország példájára nagyon könnyen megszabadították 
magukat az ország rendeinek alkalmatlan beavatkozásától 
és adókivetés jogától, s azoknak legalázatosabb előterjeszté-
seit «a fejedelem tekintélye megsértésének» tartották. Ál-
landó hadseregeket állítottak, hivatalnok- és rendőrállamot 
létesítettek, szigorú illemszabályokkal és fényes udvartartás-
sal környezték magukat. — A német fejedelmeknek és urak-
nak túlnyomó része nem ismert magasabb célt, mint a fran-
cia fényűzésnek, pazarlásnak és kéjelgésnek bohóc után-
majmolását. NAGY-FR IGYES az Antimachiavellben ezt az 

s politika és államtudományok helyett önzést és Á a k engedelmességet taníta-

nak.» (Vom deutschen Nationalgeiste. 1766. S. 32—42.) — I ía évezredekkel 

ezelőtt Tyrusről azt mondták, hogy kereskedői fejedelmekké lőnek — most 

bátran mondhatjuk: hogy fejedelmeink kereskedők lettek. Nálunk minden 

eladó. Az államhivataloknak legalább a fele — ha nem több — ugy van 

eladva, mert a fejedelmek így gondolkoznak : a hivatalnok nem tőlem, hanem-

az államtól lop. «Az országban sem szántóföld, sem rét, sem patak, sem 

határkő, sem j o g nincs ezektől a karvalyoktól biztonságban.» (Uber den 

1 Henstliandel deutscher Fürsten. 1786. S. 1 3 — 6 7 . ) — Claudius, egykori 

hesszen-tartományi főbiztos így i r : «Az államhivatalnokok némely helyeken 

.nnyira mentek, hogy a földművelő őket született ellenségeinek tartotta, akik 

arra valók s azért fizeti őket a fejedelem, hogy a parasztokkal perlekedjenek, 

azokat zsarolják és javaikat lefoglalják s ha nincs mit tőlük elvenni, leltá-

rozzanak s őket az országból kiüldözzek.» Sohasem kérkedtek a felebarát1 

szeretettel és hazafisággal oly fönhangon s az alattvaló sohasem aláztatott 

meg annyira emberi méltóságán alul s nem tekinteteit olyannyira gépnek, 

mint napjainkban» vagyis : mint a XVIII. századnak második felében. gseltiO-

Ephemeriden der Menschheit. I., 175.) 
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epigrammát mia: -Nincs SS '"ápm k g;/: 'v aTa'm 

«Versailles-oka,t építenek, agyasaik van
sereget tartanak.» 1 w á lv sá e  R ichelieu és

«Franciaorszagban az absolut p o ráb an  a nép-
Mazarin alatt s a nagy királynak els . francia kiasz- 
szellemet éltette és erősítette; tudjuk, Sy tevékenyen
szikus irodalom és művészet mily ^ ^ ' í v s á g o t .  Ellen- 
dicsőítette ezt az emelkedő s győzelme ■ Réseknek
ben Németországban bár a nép ePen ° } %>anciaországban, 
és elnyomatásoknak volt kiteve, m1  ̂ feiedelem;
és pedig annál inkább, minthogy itt to v „ szeueme. 
hiányzott a nagy célok és viszonyokba . nemesi
Egyik részen a legtúlzottabb zsarnokság • nvársool-
üzelmek; a másikon pedig szolgalelkuseg cs
gároskodás. Az ember borzad, ha az akk i ncrn
mek életének gyalázatos képéről a fatyo t o ^  ’ilatkozat> 
kevésbé borzad az ember, ha latja, hogv  ̂ Ernő L ajos 
melyet Mattheson hamburgi zeneszerző es ir® ‘ ; ((kj a
hesseni őrgrófhoz intézett ajánló sorai an e fe;e_
Isten nem volna Isten, ki volna méltóbb s e , . n_
delmi fönséged?» — csak az akkoriban alta ano  ̂ "
dolkozásmódnak szemérmetlen kifejezése vo • «o-vházi

.5  a fejedelmi absolutismus mellett 0 ^ - ^ ^
Calov A braham, lutheránus Sion-or \\ itt v, 
azt is megkisérlette, hogy az egyházra uj sym szeUemrc 
vet erőszakoljon, amely merevségre es a Middn
nézve még a concordia formulát is jovai i reformált
Frigyes V .lmos a .n a g y  választófejedelem a / e fo .™ . 
egyháznak kedvezett, Heinzelmann J ános, eg) va[ó
gymnasiumnak igazgatója az 1657-ik ev pun ce  ̂ kóyetke_
vasárnapján dühös prédikációt tartott, m ... t dom
zőket mondta: .A k i nem lutheránus, az atkozott, jól 
hogy ennek kimondása miatt életem vészé y en *7^ 
én Krisztus szolgája vagyok.» S midőn a fejedelem . «  ^
a lutheránusok és kálvinisták kozott újból val'asii .
akart hirdetni, Gerhard Pál, a jámbor enekkoltc>, a 
Miklós templom diakónusa kijelente, “°S> „ r„Q-ténvek 
megengedi, hogy a reformátusok között vannak *e

1 «Az erkölcstelenség, mely semmiesetre nem 1 r..nciaois^ág terjcclVe \ 
Német- és más országokba, másutt is hasonló mértékben el ^ rn..qc mél- 
de Franciaországban az erkölcsök finomabbak voltak. a " . _ Mcerheimb
tóbbak és nemesebbek, a szellem gazdagabb és műveltebb.» ¿y 
F., a nagy törzskar ezredese ^Deutsche Rundschau 187 5- ^
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is, de hogy a reformátusok mint ilyenek keresztények és 
így az ő testvérei legyenek, azt kereken tagadja. Midőn a 
fejedelem 1664-ben minden szószéki eretnek - vitatkozást 
megtiltott, a berlini papság a helmstádti, jenai, wittenbergi 
és lipcsei hittani fakultásokhoz s a hamburgi és nürnbergi 
egyházhatóságokhoz ama kérdéssel fordult: vájjon ennek a 
parancsnak engedelmeskedjenek-e vagy sem ? és a nürn-
bergit kivéve mindannyian a legelszántabb ellenállásra buz-
dították őket. A wittenbergieknek CALOV által szerkesztett 
véleménye egész elfogulatlanul kijelenti, hogy a reformá-
tusok mindenesetre kötelesek a lutheránusokat kárhoztatás 
nélkül megtűrni, mert ők a lutheránusokat semmi alapos 
tévelyről nem vádolhatják, de a lutheránusokról ilyesmit nem 
is szabad föltenni.1 

«A valódi és szabad tudomány, mely a nagy huma-
nisták eszménye volt, még névleg sem maradt meg. Innen 
a borzasztó erkölcsi rothadás. A tanárok nagy része a leg-
gyalázatosabb kicsapongások, sokszor a legaljasabb gonosz-
tettekre vetemedik. A tanulók között a régi zsoldos bandák 
vakmerő fegyelmetlensége uralkodik. Vad lakomákon ren-
geteg pálinkaivás járta s ehez véres verekedés járult vagy 
magok a tanulók között, vagy pedig a polgárokkal, s végül 
a legiiletlenebb diákcsinyek. A polgár a szegényes kis álla-
moknak szűk viszonyai közé szorítva, minden belső lelkese-
dés nélkül, elvész a korlátolt külvárosi polgárságban, amely 
az önálló védelem s a községi önkormányzat elvesztésével 
egyszersmind a tágabb látókört s az egykor oly férfias pol-
gárbüszkeséget is elvesztette. A gazdagabb polgár vetélke-
dett a nemességgel a külföld majmolásában és a tunya 
élvezethajhászatban; borzasztó hallani, hogy a legnagyobb 
nyomorúságnak éveiben voltak leggyakoriabbak a gyám-
kodó rendőrségnek a ruházatot, a vendégeskedést s a lako-
dalmakat illető szabályrendeletei, melyek a legnagyobb igényű 
fényűzésről s a legdúsabb lakmározásokról tesznek tanúságot. 
Az iparos és alsóbb rendű hivatalnok az előkelők kegyeire 
utalva, aljas csúszás-mászást követ, rang- és címhajhászóvá 
lesz, pletykát űz és mindama hibákba esik, melyek által a 
német polgár még ma is véghetetlenül nagyban elüt Anglia-, 

1 V . ö. Mencze] K. A.. Neuere Geschichte der Deutschen. VIII. 126. ; 

V. 87. Gyula herceg, «Braunschweig reformátora», 1584-ben a nagygyűlést 

ilyen szavakkal nyitotta meg : «ő nem tűr meg kálvinistát, sőt ha a fejede-

lem ő kegyelmességének kálvinista fia volna, az nem lenne a fejedelem 

örököse, sem gyermeke, hanem azt az ördög nemzette volna s azt kívánná, 

hogy a keresztvízbe fojtsák bele. SchUgel, Kirchengeschichte von Hannover. 

I I . , 295. Spittler, Geschichte von Hannover. I . , 301. , 303. 
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Francia- és Olaszországnak hason rangú , társadalmi^
lyától. A parasztság, mely az egesz kltdezettsé^ekkel 
70%-át képezte, jobbágyi és különféle kötelezet J
túlterhelve volt. Nyomorult, szolgai s az makacs
kodott és a legjobb szándékú javítások iránt is ma
életet é lt.»1 t l^ll-ész 1850-ben az

Dűlőn Rezső brémai protestáns 1 ))A refor-
általa kiadott «Wecker» cimű folyón at an mint
matió új és sokkal gyalázatosabb hit-
aminő a romai papa valaha volt / könyvek lettek a 
vallásos iratai, az úgynevezett hittan országaban.
lutheránus pápa. Ezek kormányozták a - ^  ebeknek
A hitnek vitás kérdéseiben ezek  ̂ hatan c  ̂ p^zhatott-e 
betűitől való eltérés gonoszság es . J un v y olt valami új 
tehát a protestáns egyház valami újat le •■ __ A
benne? Valami jobb, mint a katholikus tD vojt> mjnt a 
lutheránus egyháznak papiros pápaja rossza lehetőség
Rómában élő pápa, ez legalább ember voh s ^  papif> 
szerint észszerű is tudott lenni, de ama* *>3 ic.
amelybe új életet lehelni s azt észszel felruházni nem

«Á szétmállott s a legértelmetlenebb s az
esztelen dühöngéssel veszekedő, karomko , ,, . , dobott
uralomvágyó fejedelmek önkényének ^  e a kathoiikus
lutheránus egyház semmi nem volt inas, i Iviselhetet-
egyház elrontott kiadásban. A szolgaság mm e ^ , orolt
lenebb lett. A concorda-formula zászlója < p ¿o-ebben
szellemi nyomás mind szégyennel teljesebb on. 
a pápáktól való félelem néha a fejedelmek 
cnyhité, — most a fejedelmek a hitágazati  ̂ o y  
trónra vivék s maguk lettek pápák. Oly honnan) ' . udva- 
véghez, melynél gyalázatosabbat meg a to ™ ' ^ U egvház
rában sem lehet találni. Az úgynevezett p - £ okait
a zárdákat lassankint ugyan eltörölte ; de azo na ̂  ,
a kapzsi fejedelmek kezébe adta s ezalta az 
uralkodást méginkább fokozta. _A u:t_

«Miképen nyilatkozott a vallásos elet a co n  - es
szabályt követő időszakban? A hit érdekeben iái az
háborút viseltek. A szabadságról beszéltek akkor, eks_ 
már rég sírba szállott. A római pápát nem a'ar^ ^  
merni, midőn a papír pápa előtt rég megaláztak mag ^  
harminc eves háború a hit miatt gyakorolt lázi y 
és erőszakoskodásból (?) keletkezett. Szította u

1 Hettner, Geschichte dér Deutschen Literatur im achtzeh J' 
hundert. 1862. I. 2— 3., 18., 20— 25.
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jogért való lelkesedés, hogy a római pápától és a papoktól 
megszabaduljanak s a saját országukban saját zsarnokuknak 
szolgáljanak. Lefolyásában pedig nem volt az más, mint az 
egyházi javak, országok és népek s világi birtokokért való 
küzdelem. 

«Mikép nyilvánult a vallási élet a vesztfáli békekötés 
ulán? Imádkoztak. Énekeltek. A vasár- és ünnepnapokat 
megszentelték. Templomba jártak, az urvacsorához, kereszt-
séghez járultak s iskolákat látogattak, — ez volt az egész. 
Az egyházban és iskolában, a keresztelésnél és az úrvacso-
ránál tanított bölcseség iránt senki sem érdeklődött. «Ne 
szeressétek a világot, sem azt, ami abban vagyon!» Ez volt 
a jelszó. Ámde a világnak nyomorult anyagi javai iránt 
való őrült szeretet mindinkább növekedett. «Ne legyetek hiú 
becsvágyók.» így intett az egyház. De azért az emberek 
cselekedeteinek rugója mégis mindinkább a leggyalázato-
sabb dicsvágy volt. «Fékezzétek testeiteket az élvezetekkel 
és vágyakkal együtt.» így dörögtek a prédikátorok. De a 
hit dolgaiban bíráskodó fejedelmek trónjairól a legborzasz-
tóbb erkölcstelenség s a test uralma szivárgott a nép közé. 
«Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.» így könyörgött 
Krisztus az elsülyedt emberiségnek. De senki sem hallga-
tott reá, senki sem gondolt arra, hogy a nyomorgó 
népek Ínségén megkönyörüljön. A vallás kihalt. Az a vallás, 
amely az Istent megismeri, neki szolgál s az emberek dol-
gaiba isteni rendet igyekszik hozni, nem nyilatkozott az 
emberek életében. Páratlan istentelenség uralkodott. Mind-
azáltal az emberen uralkodó gondolat ereje ebben az 
időben is mutatkozik. Nem az Istennek, hanem a dae-
monnak, az ördögnek, a mammonnak szolgáltak! — A leg-
főbb, a legmagasztosabb mindama dolgok között, melyeket 
az ember ismert — az aratiy volt! Az arany adta meg az 
élvezetet, mely után vágytak, a tiszteletet, melyet hajhász-
tak, a hatalmat, melyet kerestek. Az arany volt az ördög, 
melyet az emberiség imádott, a pokolbeli hatalom, melynek 
az ember önmagát eladta. Aratiyat szerezni, — ez volt két 
száz évnek a vallásai» 

Minthogy a reformátiót egész napjainkig megfogha-
tatlan vakmerőséggel úgy mutatták be és úgy dicsőítették, 
mint a legnagyobb és legáldásosabb vallási és erkölcsi javí-
tásnak eszközlőjét, DÖLLINGER és JANSSEN kimutatták, hogy 
az az egész tizenhatodik századnak lefolyása alatt a legna-
gyobb mértékben erkö les te leti íioleg s vallásháborító lag műkö-
dött. Erre aztán ama mentegetőzéshez folyamodtak, hogy 
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ez mén; a régi pápaságnak utóhatása volt, vagy hogy az 
ilyen viharos átmeneti korszakokban az erkölcsokne' 
sonló megromlása elkerülhetetlen. Ámde a protestáns or
szágokban a XVII. és XVIII. században is inkább rosszab
bodtak az erkölcsök, mintsem javultak. _

Menczel K. A. így ir: «Luther többször panaszkodott, 
hogy a reformatió által híveinek gondolkozásmódja nem 
javult meg, sőt az őt környező bűnök és ostobaságok mia  ̂
való boszúságában kijelenté, hogy a v i lá g  a tiszta tanításimv 
hirdetése óta rosszabbá lön. Később egy protestáns lelkész 
történetiró, a protestánsok erkölcsi romlottságáról különösen 
a XVIII. századnak második feléből vonásokat gyűjtött eg\ 
oly képhez, mely borzalmat képes kelteni.1 — Andrea^ b a 
lint Ján o s , a concordia formula létrehozójának unokája, a 
XVII. század közepe táján így ir: «Azt, aki most becsű y  
tesen akar élni, ábrándozónak, ingatagnak, újra kei észté one 
szidják. Igaz hívőknek csak azokat tartják, akik Krisztustól 
legtávolabb állanak, a világhoz pedig legjobban hasonlíta
nak» . . . «Az evangélikusoknak, miután az emberi intéz 
mények igájától megszabadultak, kötelességök lett volna 
nyakukat Krisztus szelíd igája alá hajtani; de ők az emberi 
intézményeket emberi, vagy inkább kevésbé em b er i^intézmé
nyekkel cserélték föl s ezeket a címnek változtatásával Isten 
igéjének nevezik ; azonban a dolog lényege semmivel sem 
lett jobb s az ilyen szabadságnál a száműzetés is előbb való. 
A szent képeket kiküszöbölték; most a gonoszság kepeit 
tisztelik. A pápa uralmát lerázzuk magunkról s egy he > eU 
számtalan kis pápát alkotunk magunknak. A püspökök 
száma kevesebb lett; de a plébánosok cyklopokat bérelnek s 
azokat ismét elzavarják. A szentségárulás rossz hírbe jött, 
de ki utasítaná vissza napjainkban a pénzzel teli markot. 
A szerzeteseket renyheségről vádolják; mintha ma az a a 
demiákon nagyon sokat dolgoznának. Az ünnepélyes ima 
pitiitattak; s most az emberek legnagyobb része épen nem 
imádkozik. A bojt megszűnt; s most Krisztus tanítását ha
szontalan beszédnek tartják . . .  A bűnt bármilyen legyen 
ls az, csekélységnek tartják, az emberi tisztelet megszűnt s 
azok, akikre az Isten igéje bízva van, kénytelenek szolga 
szerepet vinni s megalázkodni. Mert aki bérért szolgál, ag
gódva tartja meg az előirt törvényeket, csakhogy éhséget 
ne szenvedjen.» 2

1 Arnold Gottfried in dér Kirchen- und Ketzergeschichte. Th. II. Buch 
XVII. Cap. 13.

2 Menczel, Neuere Geschichte dér Deutsclien. VI. 9— Glökler, Joh. 
Valentin Andrea. Stuttgart, 1886. S. 30— 31.



74 

Henke Ernő Lajos Tódor protestáns theologus, a mar-
burgi egyetemen az egyháztörténelemnek tanára, ki 1872-ben 
halt meg, a protestáns egyháznak a harminc éves háború 
után való állapotát élesen és nagyon találóan a következő 
szavakkal jellemzi: «alig volt az egyház életében olyan idő, 
midőn a keresztény népet nagy szükségében még a hivatal 
viselői is annyira elhanyagolták s elfeledték volna, mint 
akkor.»1 

Szászországban, a protestantismusnak tulajdonképen való 
hazájában Spener szavai szerint a kereszténység a tize?ihetedik 
század vége felé még nagyon szomorú képet mutatott. «A 
merev lutheránus orthodoxia» mondja HOSZBACH, SPENERNEK 

életirója, «a hittannak scholasztikus tárgyalása, heves vitat-
kozás, a prédikációnak eredménytelen módszere sehol sem 
vert oly mély gyökeret, mint itt. Ezt a szörnyeteget legin-
kább táplálta és ápolta az országnak két hírneves egyeteme: 
Wittemberg és Lipcse.» De a Majna melletti Frankfurtban, 
Straszburgban és Berlinben sem volt különben.2 

«Ha a hallgatók», mondja Spener, «nem is látják pász-
torukat ittasnak, alkalomadtán mégis észreveszik, hogy a 
sok bortól nehéz a feje, nem látják igazságtalannak és rab-
lónak, de mégis olyannak, aki vagyonával túlságosan sokat 
törődik s a vagyonszerzésre többet ügyel, mint azt a ke-
resztény egyszerűség megengedné, nem látják gőgösnek, de 
mégis minden alkalmat fölhasznál hírnevének előmozditá-
sára, nem igazságtalannak, de mégis azok iránt, akik őt 
megbántják, keménynek, jogát túlságosan védelmezőnek s 
habár csak látszólagos ürügyből is, boszúállónak tapasztal-
ják, az ilyen hallgatók azután őt jámbor embernek tartják 
s alig kételkednek, hogy ők, ha odajutottak a hova pász-
toruk, a tökéletességnek legfőbb fokát érték el. Keclélyök 
az ilyen példa által megzavarodik úgy, hogy a keresztény-
ségről egészen máskép gondolkodnak, mint azt Krisztus 
szavai előírják. Es így azok, akiknek keresztényeknek kel-
lene lenniök, a kereszténység színe alatt tényleg valódi pogá-
nyok,, Krisztust alig tisztelik máskép, mint a pogányok az 
ő bálványaikat s a hitben rejlő élő erényt egészen nélkü-
lözik, nem ismerik. Mert midőn szívökben a bűnnek helyet 
engednek s a test, jóllehet a fegyelem a szenvedély kitö-
rését gátolja, fölöttük korlátlan hatalommal bir, s hatalmát 
ama külső jelek által, melyeket a kereszténységről jelenleg 

1 Henke, Georg Calixtus und seine Zeit. Halle 1853. S: 9. 

2 V , W . Hosebach, Phil. Jákob Spener und seine Zeit. Berlin, 1828. 

I. 226. 
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táplált megromlott vélemény folytán a legtöbben istentelen-
nek nem tartanak, elárulja, nem birom magammal elhitetni 
s még ha esküvel erősítenék sem engedném meg, hogy a 
hit a szívben elrejtve legyen s a léleknek minden gyümöl-
csétől megfosztva mégis él. Ily nagy mértékben romlott 
életűek sokszor még azok is, akik sokak előtt egészen ár-
tatlanoknak látszanak.» 1 

« A lelkészí állások betöltése», mondja még KAHNIS 

tanár is, «vagy a fejedelem, vagy a városi hatóság, vagy a 
nemesek jogkörébe tartozott. A községek csak nagyon rit-
kán választottak. A lelkészi hivatalra vezető út sokszor 
nagyon görbe volt. A genitivus (nepotismus) és dativus 
(megvesztegetés), amint akkoriban mondani szokták, sokat 
segített. RABENER még a X V I I I . században is éles satyrát 
irt a durva katonatisztek ajánlásai, komornák befolyásai s 
özvegy papnék kacér ajánlásairól. 2 

«Mai napság», így IR SCHUPPE 1640-ben, «minden pa-
raszt fiú tanulni akar; ezután a világba mennek és koldulnak. 
Mindenütt csak úgy hemzsegnek a magisterek és candidá-
tusok, az ember fél még pökni is, nehogy az arcukba pök-
jön.» «Epen úgy foglalkoztak házi tanítóskodással — mondja 
THOLUCK — mint manapság, s némely magister, mint Schuppe 
irja, a nemességnél szolga- vagy asztalterítő állást is elfo-
gadott, sőt még sekrestyés szolgálatra is szívesen vállalko-
zott.» — Brandenburgi Joachim Frigyes alatt 1600-ban egyik 
vizsgálati parancs így szól: «A collatores sokszor haud ido-
neos neveznek ki, hogy azokkal de bonis et reditibus templi 
annál könnyebben megegyezhessenek.» Miután a patronus-
nak úgyis némi hűbérpénz volt fizetendő, SCHUPPE szerint, 
a dativus útja a legrövidebb volt. «A legtöbbet fizető osto-
bák a legjobb lelkészi állomásokat kapják», mondja Leyser 
a bérencekről tartott prédikációjában; a magdeburgi látoga-
tási jegyzőkönyvben némelyek dicséretére meg van említve, 
hogy: «nem ajándékozott.» — A genitivus, vagyis a nepo-
tismus is sokat segített; és pedig általán elterjedt szokás 
szerint abban az értelemben is, hogy ha nem is a junker 
komornájának, hanem legalább is az előd özvegyének vagy 
leányának tett házassági ígéret a fő föltétel volt. SCHUPPE 

szerint ez a szokás annak idején, tehát egész 1650-ig Alsó-
Németországban, a Hanza városokban, Holsteinban, Pome-
rániában és Mecklenburgban egészen el volt terjedve ; sőt 

1 Spener, Consilia latina. I. 272. — Hoszbach. Spener I. 52. 

2 Kahnis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus. Leipzig. 

1874. 1. 108. 
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Felső-Németországban is meg volt ugyan, de csak ti-
tokban.» 1 

THOLUCK így szól tovább: «1600-ban és 1609-ben a 
brandenburgi és nassaui hercegségekben vannak olyan papok, 
akiknek nincs bibliájuk. Az olvasás egész a század végéig 
kis körben volt még elterjedve. A nép alsó osztályában 
úgyszólván senkinek sem volt bibliája, habár az új szövet-
séget 10 garasért meg lehetett venni. — FIYPERIUS Marburg-
ban panaszkodik, hogy kevés embernek van a házánál bib-
liája, de még kevesebb olvassa azt.»2 

Szentírás magyarázati előadásokat a protestáns egye-
temeken csak nagy ritkán tartottak. «így aztán odáig jutot-
tak, hogy a lutheránus egyház egészen elfeledhette azt a 
gyökeret, amelyből kihajtott, hogy a szentírás magyarázat 
tudománya az egyetemeken, mint Spener és Francke leírják, 
egészen el volt hanyagolva, úgyannyira, hogy 5—6 szorgal-
masan eltöltött tanuló-év alatt egyetlen egy exegetikai elő-
adás sem tartatott, s hogy — Francke szerint — az ő 
tanuló-korában egész Lipcsében az ottani könyvkereskedők-
nél a bibliának vagy legalább az újszövetségnek egyetlen 
példányát sem lehetett találni!»3 

Fájdalommal tapasztalom — irja SPENER Drezdából, — 
hogy a vizsgálandók között kevesen vannak, akik az újszö-
vetséget csak középszerűen is ismernék (az ószövetségről 
nem is szólok). Nagy részök nem is ért görögül. Pedig eze-
ket a nyelveket az alsóbb iskolákban és a gymnasiumokban 
teljesen megtanulhatták volna.»4 

1 Tholuck, Das Kirchliche Leben des siebenzehnten Jahrhunderts. Ber-

lin, 1861. I. 94. — A protestáns nemesi kegyurak nem ritkán törvénytelen 

fiaikat, sőt sokszor szolgáikat nevezték ki papoknak. V . ö. Schlichthaber. 

Minden'sche Kirchengeschichte. III. 319. 
2 Tholuck, Das Kirchliche Leben, 112. , 205., 304. 1. — Még 1804-ben 

is így irt Perthes : «A bibliát csak kevés család ismeri.» (Friedrich Perthe's 

Leben. Von C. T . Perthes. 1855. II. 49.) «Száz kereszt íny ház közül alig van 

egy, melyben a szentírást még olvassák.» (Tholuck's Lit. Anz. 1845. S. 2S9.) 
s Tholuck, das akademische L e b e n des siebzehnten Jahrhurderts. I lal le, 

1853. I. 1 0 4 — 1 0 5 . — Ez ellen Kramer titkos tanácsos «Francke's Leben» 

című könyvében megjegyzi , hogy ez az utóbbi nagy félreértés. Franké 

inkább azt mondja, hogy az ő fölléptekor (1689., miután két más fiatal lip-

csei társaságában a collegium philobiblicumot német nyelven az épületes 

könyvek mngyarázására létrehozta) «Lipcsében a könyvkereskedésekben 

egyetlen bibliát vagy testamentumot sem lehetett többé kapni, és örültek 

a tanulók, hogy a bibliát kezükbe adták.» Franké, Parimét, Vorlesungen. 

IV. 108. (Kramer, A . H. Francke, Hal le , 1880. I. 60.) 

* Tholuck, das Kirchliche Leben. II. 98. 



«Még az egyháztörténelemnek sem volt helye az aka-
démián, s á XVIII . század közepe táján sem képezte az a 
jelöltek vizsgálatának tárgyát.»1 

Hettner igy szól: «Az úgynevezett pietismusnak uralomra 
vergődése lényegileg nem más, mint ugyanannak az alap-
hangulatnak másféle nyilvánulása, mely abban az időben a 
kortársak egy részét a tolakodó idegen bölcseletnek karjai 
közé dobta. Mind a két iránynak, a keletkező pietismusnak 
és a kezdődő szabadszellemnek közős eredete s közös célja 
van a merev külsőség és az uralkodó (protestáns) theologiá-
nak megölő nyomása ellen való küzdelemben ; csak azzal a 
különbséggel, hogy az egyik irány a fősúlyt a gondolkodó 
megismerésnek, míg a másik az érző szívnek fölszabadítására 
és kielégítésére helyezi. Az egyik irány csak bátor és 
következetes szellemek tulajdona, a másik gyengédebb és 
azért népszerűbb. Innen van az a hirtelen szembetűnő jelen-
ség, hogy az egymástól látszólag oly távol fekvő csaknem 
mindig egy és ugyanazon időben jelenik meg előttünk. Ba-
con, Hobbes és Cherbury Herbert mellett a puritánok, Des 
Cartes és Gassendi mellett a jansenisták foglalnak helyet. 

«Sol <an az evangelikus hitközségi életnek vigasztalan 
állapota miatt a katholikus egyház biztos révébe menekültek 
vissza ;2 ott ugyan nem volt nagyobb gondolatszabadság (?), 
de volt legalább megnyugtató hitegység, következetes taní-
tás és az istentiszteletnek szívet-lelket fölüdítő költészete. 
Mások, elszakadva az egyházi elvektől, a mysticismus mé-

1 Tholuck, Das akademische Leben. I. 114. Mindaddig, míg a lutherá-

nus rendszer a concordia forma szerint fönnállolt, a bibliai tudomány látha-

tólag el volt hanyagolva. Irtóztak a symbolicus könyvekkel való elkerülhetet-

len összeütközéstől. (Döllinger, Kirche und Kirchen. S. 391.) 

2 Tholuck, Das Kirchliche Leben des siebzehnten Jalirhunderts című 

művében II. 55. m o n d j a : «Az 1650-től 1740-ig terjedő idő alatt számos ne-

mes és polgári család visszatért a római egyházira. A XVIII. századnak egész 

első tizedéig Németországban az áttérések fejedelmek, állampolgárok és 

tudósok között folyton tartottak. Itt csak a fejedelmi családból való hittaga. 

dókat (?) soroljuk elő, i lyenek : Krisztina svéd királyné, János Frigyes és 

Miksa hannoveri hercegek , Frnő hesszen-rheinfelsi őrgróf, Ágoston Keresz-

tély pfalzi gróf, baden-durlachi Gusztáv Adolf Sachsen-Zeitz hercege s fivérei 

Móric Adol f és Móric Vilmos, Albert szász-weiszenfelsi herceg, I. és II. 

Frigyes Ágoston király, Ulrich braunschweigi herceg s ennek unokája Frzsé-

bet Krisztina, Auguszta Dorottya schwarzburg-arnstadti hercegnő, Fülöp és 

Erzsébet Amália a besszen-darmstadti házból, V . Frigyes cseh kirá'ynak fia, 

nővére és unokája, sulzbachi Keresztéiy Ágoston herceg, Keresztéiy Lajos 

mecklenburgi herceg, Keresztéiy Ulrich vvüitemuerg-oe si herceg és Károiy 

Sándor würtembergi herceg három fiával.» 
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Ivében temetkeztek el. BÖHME JAKAB és mindaz a mély és 
benső szívömlengés, amely őt megelőzte vagy vele össze-
függésben volt, lényegére nézve csak a concordia formulá-
nak üres és civakodásra hajló egyházi szervezete ellen irány-
zott ellenhatás volt, csoda-e tehát, hogy — mivel ugyanazok 
az okok még tovább is működtek — ugyanaz a hangulat 
és forrongás szintén megmaradt ? Minél dühöngőbb és kizá-
rólagosabb volt a hivatal- és méltóságban levő papi osztály, 
annál számosabbak, kíméletlenebbek s kalandozóbbak az 
ábrándos rajongók, akik egy új egyház fölállításáról álmo-
doztak, melyben az általános papságnak ígérete megvalósul. 
Minél zajosabb, aggasztóbb és vigasztalanabb e földi lét és 
a jelen, annál élénkebb s általánosabb az óhaj, hogy e földi 
nyomor fölé emelkedjünk s a boldogabb és Istenhez hason-
lóbb jövőnek reménye után lássunk. 

«Mindé rajongóknak és felekezetnek a chiliasmus esz-
méje, t. i. a Jézus Krisztusnak újból való eljövetele s egy 
ezer évig tartó birodalomnak alapítása a folyton meg-meg-
újuló közös alapvonásuk. 

«Gichtel János György, aki 1638-ban Regensburgban 
született és meghalt 1710-ben, Amsterdamban, BÖHME JAKAB 

iratai által majdnem az örülésig ragadtatva, az úgynevezett 
angyal-testvérek községét alapította. Ezek minden földi gyö-
nyörtől, dologtól és gondtól tartózkodva, imádság és töre-
delem, ájtatos szemlélődés és nőtlenség által az Isten haragját 
egészen megengesztelni, az ideiglenes és örökkétartó bünte-
téseket megszüntetni, s mikép a bibliában (Luk. 20., 36. és 
Máté 22., 30.) irva van, az embereket angyalokká akarták 
tenni. 

«Spener Jakab Fülöpöt, aki 1635. január 13-án Elszász 
tartománynak Rappoldstein nevű községében született, ugyan 
az a vallási áramlat sodorta magával. O is azt gondolta, 
hogy a megcsontosodott egyházi szellem ellenében szüksé-
ges az egyházban egy kisded egyházat alapítani, ő is buz-
gón ajánlta a régi mystikusokat és hitte, hogy az ezeréves 
birodalom még e földön megvalósul. De SPENER tiszta és 
értelmes természetű ember volt, aki kedélyének mélysége 
dacára soha sem téveszté szemei elől azt az 'iránytűt, mely 
a rajongás és kicsapongástól megóv. 

«SPENER ifjú korától fogva át lévén hatva az egyház 
romlottságától, 1670-ben, mint a Majna melletti Frankfurt-
nak főlelkésze, elkezdé a hírneves collegia pietatis-t, vagyis: 
istentisztelet nevű házi ájtatosságokat, melyeken minden rendű, 
korú és nemű jámbor lelkek hctenkint hétfőn és szerdán 
este istenes'beszélgetések, bibliamagyarázat és imádság által 
épültek s tevékeny szent életre buzdíttattak. Ezután a nyil-
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vánosság terére lépett s 1675-ben ARNDT Postilláinak újabb 
kiadásához irt előszavában figyelmezteté az olvasó közönsé-
get az egyház hibáira s őszinte óhaját fejezte ki az összes 
evangelikus kereszténységnek javulasát illetőleg. A tPta 
Desideria»-k az apostoli ős egyház példájára nemcsak a 
Frankfurtban szokásos imaórákat általánosan elterjeszteni, ha-
nem mindenekfölött az egyetemes szellemi papságnak fölállítá-
sára és szorgalmas gyakorlására törekedtek, melynélfogva 
mindenkinek joga van az Isten igéjét kutatni, másokat, különö-
sen lakótársait oktatni, inteni, vigasztalni, megtéríteni, s üdvös-
ségökről gondoskodni; igyekeztek mindeniknek szigorúan a 
szívébe vésni azt a tanítást, melyszerint a kereszténységhez a 
tudás magában véve még nem elég, hanem hogy ez inkább a 
Megváltó és tanítványa János által parancsolt szeretetben áll; 
de igyekeztek egyszersmind a prédikátorokat más irányban 
nevelni, mint akiknek hivatása nem abban áll, hogy a más 
vallásúakkal haszontalan és veszélyes civakodást folytassanak, 
hanem, hogy fölébreszszék a benső, az új embert, akinek 
lényege a hitben van s erről a hitéről életének gyümölcsei ál-
tal tesz bizonyságot. Tudjuk, hogy SPENER mily szívósan ra-
gaszkodott egész életén át, még a Berlinben és Drezdában való 
későbbi működése alatt is ez életelvekhez, miáltal tényleg 
s valóban maradandókig s mélyrehatóan előmozditá az egész 
egyházi életet. 

«Az egyháztörténelemnek föladata, e tiszta és nemes 
pietismusnak hatalmas áldásait egyenkint vizsgálat alá venni. 
Annyi bizonyos, hogy az összes erkölcsök és gondolkozás-
mód terén nagyobb bensőség mutatkozott. Az ős theologia 
az eltérő hittanítások ellen 'való küzdelmében a bűn ellen 
irányzott harcról teljesen megfeledkezett; most az ember 
ujra komolyan magába tért s igyekezett erkölcsileg meg-
tisztulni. Ezután nemcsak helyes véleményekről volt szó, 
hanem inkább a helyes cselekedetekről, a láthatatlanért 
való komoly vágyakozásról s a mulandó világi gyönyörök 
mellőzéséről. Az ilyen megifjodásnak mélyen érzett szüksé-
gességét beláthatjuk, ha tudjuk, hogy ez az irány mily bá-
mulatos gyorsasággal terjed el az emberek között minden-
felé. A collegium philobiblicummal, melyet három fiatal 
lipcsei tanár, FRANCKE ÁGOSTON ÁRMIN, SCHADE JÁNOS GÁS-

PÁR és ANTON PÁL Lipcsében a bibliának eleven és épületes 
magyarázására alapított, tért foglalt a pietismus tanári széken 
és néhány évtized múlva birtokába kerítette az ujonan ala-
pított hallei egyetemet s ehez köté a nagyszerű Lrancke-
féle alapítványokat s innen küldött a világ minden részébe 
német nyelvű bibliákat, lelkészeket s házi tanítókat. _ A ne-
messég, amennyiben nem romlott még meg egészen a 
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francia (?) erkölcselvadulás által, annál szivesebben csatlako-
zott hozzá, minél inkább iparkodott az előkelő naplopás 
romantikája e tétlen és tunya korszak alatt (1680—1740-ig) 
a csendes szemlélődésben keresni kárpótlást a lelkesítő 
tettek hiányáért. BARTHOLD F. W. az ő «Die Erweckten im 
protestantischen Deutschland» című kitűnő értekezésében 
(Raumer's Historisches Taschenbuch 1852. és 1853.) ezekről 
a jámbor «grófi udvarok»-ról színgazdag képet rajzolt. A 
paraszt és a polgár vigasztalást és enyhülést nyert mind 
ama nyomoruságokért, melyek sivár földi életére nehezed-
tek ; a biblia olvasás, prédikáció és egyházi énekek éneklése 
egyetemesen elterjedt s különösen hathatós szokássá lőnek. 
GOETHENEK «Bekentnisse einer schönen Seele» ezeket az 
állapotokat az átélt valósághoz híven találóan ecsetelik a 
következő szavakban: «Akkor Németországban átalán bizo-
nyos vallásos hangulat volt észlelhető; számos fejedelmi és 
grófi házban a lélek üdvéről kiválóan gondoskodtak; nem 
hiányoztak nemesek sem, akik lelkükre hasonló figyelmet for-
dítottak s ez a gondolkozásmód az alsóbb körökben is el 
volt terjedve.» 

x Azonban a pietismus fölötte veszélyes egyoldalúság volt. 
Nem SPENER szelid és a szó legszebb értelmében vett jám-
bor személyiségének, nem az általa képviselt elveknek, 
hanem az asketikus (! ?) érzelem- és képzeletvallás lényegé-
nek rovandó föl bűnül, hogy csakhamar oly kinövések tá-
madtak, melyek az ellenfélnek kedvező alkalmat nyújtottak 
a jogos ellenvetésre és a pietismus történelmét hovatovább 
szellemi betegség történetévé tették. A gyöngéd lelkekben 
sok volt az álmodozó széplelküség, a hiábavaló csecsebecse 
és Iím-lom, a bűnnek támadásaitól való félelemmel s az 
újjászületés és a malaszt enyhítő bizonyosságával, sok egész-
ségtelen aggodalom, kínos bűnbánatharcok, örömtől irtózó 
elkülönzés s még a legártatlanabb élvezetek iránt is fej-
csüggesztő komorság; a durva és goromba lelkekben azon-
ban számos felekezeti civakodás, a bölcseség kövének és 
a csodatévő elixirnek kutatása, keresése, sőt sajnos, még a 
legkicsapongóbb képmutatásnak ama feslettségei is, melyek 
megerősítik a régi tapasztalást, mely szerint a túlingerelt 
érzelmi kéjelgés legtöbbnyire túlingerelt érzékiségen nyug-
szik. És valamint a jansenistáknál, szintúgy a pietisták-
nál is ugyanazt az utálatos jelenséget tapasztaljuk, hogy 
mihelyt uralomra jutnak, azonnal a vad eretnekdüh papi gőg-
jének esnék áldozatul. Ismeretes, hogy a hallei pietisták 
minő ravaszsággal és alávalósággal űzték el Woolff Keresz-
té lyt Haliéból. Sőt a herrnhutismus, melyről ugy látszott, 
hogy a züllő félben levő pietizmust megifjítja s megerősíti 
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annyira ment, hogy a községi tagokat kegyelmi állapotuk 
mértéke s a «Jézus szent vérének szívükben való tapaszta
lása» szerint három különböző osztályba sorozta s ezeket 
egymástól ruházatuk által is elkülönítette. Midőn pártjuknak 
egyik legnemesebb tagja a tiszta és jámbor Móser János 
Jakab ez előtte még a papságnál is elviselhetetlenebbnek 
látszó lealázó társadalmi szervezet fölött nemtetszeset kife
jezte, Zinzendorf gróf azzal büntette meg öt, hogy 1747. 
január 17-én az urvacsoravételétöl egyszer-mindenkorra 
eltiltotta.

«Azért habár a német pietismus egyideig a megkérge- 
sedett egyházi viszonyokra termékenyítő és élénkítő hatassal 
volt is, jól mondja Menczel K. A., hogy : «ha a pietis- 
musnak gyönge jellemét és szomorú alakját a nemzetek 
életéhez kötött föladathoz viszonyítva szemügyre veszszük, 
akkor szerencsének kell tartanunk, hogy az a szigorú luthe- 
ranismust enyhíteni akarta ugyan, de annak helyére lépni 
nem volt képes. A pietismus az ö templomocskaiban a ke
resztény jámborságot eltorzította s fejcsüggesztésével a költő, 
képző es kutató szellemnek életvidámságához nem illő szo
morú ellentétet képezett s oly korlátoltságot tanúsított, 
melynek a nemzeti jellembe való fölvétele a német életet
műiden vidámságától, eröteljétöl s tudományosságától meg
fosztaná.» 1

1 Menczel K. A. Neuere Geschichte dér Deutschen. V ili. 4«9- Meg 
Goethe is elitéli a pietismust a Klettenberg kisasszonyról irt életrajzai 
jóllehet az életrajz ájtatos hangja által sokan csalatkoztak * a gúnyt, mely 
abban jelentkezik, hogy Goethe a keresztény eszmék képviselőiem egy beteg' 
vén kisasszonyt választ s annak egész hitéletét csalóka érzelmekre ve^  ̂
vissza s teljes életét egy dohos mélabus kórházba helyezi —  nem 
észre. Goethe Schillerhez irt egyik levelében elég érthetően bevallja, g} 
mit tart ő ennek a «szép léleknek* vallásáról, midőn a többek közt azt 
«hogy az egész a legnemesebb csalódásokon s az alanyinak a tárgyik g 
Sággal való leggyöngédebb fölcserélésén alapszik.» (Schiller Goete 
wechsel. I. 45.) V. ö. Baumgartner, Goethe und Schiller. 1886. S. 7̂7- —  
Hasonlóképen a pietismus ellen szól az is, amit Goethe Münter B.-nek 
«Bekehrungsgeschichte des Gráfén J. F. Struensee* című művéről irt bírála
tában mond: «Szülők, tanítók, prédikátorok s túlzó ájtatoskodók ebből az 
iratból megtanulják, hogy a ttílszigoru s a határon túlmenő valláserkölcs a sze
gény Struenseet a vallásnak ellenségévé tette. Ezrek vannak, Utókban és nyi tan, 
kik épen ez okból, ezrek, kik Krisztust mint barátjokat szeretnél, 
nekik mint barátot festenék le és nem mint zsörtölődő zsarnokot, aki min
denkor kész menykővel lecsapni oda. ahol nem a legfőbb tökély ural o 1 ... 
Ki kell mondanunk, mert már régen nyomja a szívünket, hogy o taire, 
Hume, la Mettrie, Helvetius, Rousseau s egész iskolájuk nem ártott annyit

6
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«A puritánok MILTONT, a jansenisták pedig PORT-

ROYALNAK klasszikus müveit és PASCALNAK hallhatatlan iratait 
idézték elő, míg a német pietismusnak az irodalomban alig 
van nyoma. Félve és a tettektől irtózva vonult magába s 
az életből mást nem ismert, mint a csendes imaszobát. A 
német pietismusnak legjelentékenyebb, sót egyedül jelenté-
keny irodalmi müve A R N O L D GODOFRÉDNAK «Unpartaische 
Kirchen- und Ketzerhistorie» című könyve, mely 1698. és 
1700-ban jelent meg.» 

»Valamint egykor a magdeburgi centuriatorok vaskos 
egyháztörténelmének egyedül az volt a célja, hogy a pápa-
ság hierarchiáját, mint az eredeti hittisztaságnak fokozatos 
elhomályosítását mutassa be, akép most ARNOLDNAK ösz-
tönzője egyedül ama hitkényszerrel való elégedetlensége, 
melyet a lutheránus pápaságnak orthodaxiája gyakorolt. 
Lelkesedése nem egyéb, mint a merev dogmatismus ellen 
való metsző gyűlölet és boszuság s az ezzel szoros össze-
köttetésben levő hierarchikus üzelmek, vagy, mint mi ne-
vezzük, minisztérium. Annak bebizonyítására, hogy az üldö-
zött pietismus a kereszténységnek magva, az uralkodó egyház 
pedig csak a salakja, kimutatja, hogy az igazi kereszténység 
mindenkor csak az elnyomott felekezetek közt volt föltalál-
ható. Az eretnekcsinálók rosszakaratból és önzésből épen a 
legjámborabb és legtisztább ^mbereket bélyegezték meg és 
kínozták mint eretnekeket. így lett, mint HOSZBACH a SPE-

NERRŐL irt kitünö müvében (II. kötet 111. lap) mondja, az 
ő könyve az összes századok uralkodó hierarchiájának aka-
ratlanul is szégyenletes festése és védőirata az eretnekeknek 
és mystikusoknak, akiknek müveiben bámulatos olvasottsá-
got tanúsított. Előadása, mint az élesen kifejezett és nagyon 
is egyoldalú pártnézet megkívánta, nem egészen ment az 
ellenfél leírásában a túlzástól és ferdítéstől s épen nem ment 
a rajongók és mystikusok tévedéseinek festésében a szé-
pítéstől. Nagyon szomorú benyomást kelt az, hogy a ke-
resztény életnek történelme egyedül ama gondolatban ösz-
pontosul, hogy miután az egyház hanyatlása már a harmadik 
századdal elkezdődött, a papságnak ereje és hatalma mindig 
csak a gonoszságban és az üldözésben állott.» 1 

Ez az egyháztörténelmi mű Németországnak szellem1 

életére oly jelentékeny és oly befolyásos lön, hogy azt még 
közelebbről is vizsgálat alá kell vennünk. 

az erkölcsiségnek és vallásnak, mint a szigorú, beteges Pascal és iskolája.* 

(M. Bernays, Der junge Goethe. Leipzig, 1875. II. 445.) 
1 Ilettner H., Geschichte der deutschen Literutur im achtzehnten Jahr' 

hundert. 1862. I. 54—62. 
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fönnálló e SuR -e mdvet (gy  ítéli m eg: «Ez a könyv a 
ern ten  0ng y , Z1„ rendszert és érvényben álló dogmatikát 
meg mi nt  eT?k,eZ0 oldalról majdnem oly hevesen támadja 
ez a’ mű a ,oIlag b ôke,1/ H ogy mily nagy föltünést keltett 
bán ÍSrhoffk abo°l is láthatjuk, hogy annak teljes kiadásá-

l a p b 1742‘) aZ 1100 na^ f0ll° 
műnek k rl ar„madlk kötet mást nem is tartalmaz, mint a 
tatkozásol- ^fZ° ds kedvezőtlen bírálatait, és azokról a vi
teti irni "a°  ’ ,melyek míatta folytak, külön könyvet lehe- 
Kris7tnQ* rn° d igyekszik bebizonyítani, hogy az egyház 
apostolok I? ef /̂ bemf netele után azonnal s méginkább az 
nyatlás v  a+a a .utan hanyatlásnak indult s hogy ez a ha- 
hofry R7 ° nS antm császár ideje óta folyton növekedett; és
hanem i n S t t  egy^  sohasem a legnagyobb és az üldöző, 

nkabb a kis csapat és üldözött vala.» 2
azért U :  <<Arnold részrehajlatlanul» akar irni s
sak iraH> asan.ak éf? kritikájának alapjául egyedül a kortár
ból ítéli 1 eszi’ az úgynevezett eretnekeket is saját irataik- 
■ •̂zonban mef ’ nem .P edig ellenfeleiknek bizonyítékaiból. —  
gyilayr« a v0rabeh (protestáns) egyháznak szemlélete tár- 
a pietista- eZf et raegzavarta; azok a tapasztalatok, melyeket 
rész.eh'ól^nak aZ, ° rthodoxokkal vaI°  vitájából meritett, 
talált am>Va, tettek. Mivel a pietistáknál igazi jámborságra 
hogy5 ér, J  Szam° s igaz hívőnél nem tapasztalt és látta, 
múltra 1 p e , 1 etlk amazokat eretnek névvel, ebből a
Konstant;I° Vet^ eZtetf tt S azt aihtá, hogy ezek a jelenségek 
eretnekei 1 i lde-ie üí:a folyton ism étlődtek; ennélfogva az 
t a n u l m w *  T veit amaz elöre táPlált meggyőződéssel 
nézve ke? 0 h° gy azokban valamit találjon, ami rájuk 
egyrés7rAi Ve2° ,es aẑ  egyház iránt méltánytalan lett. Míg 
lajdonítoft mijnjden ka^ a PaP0knak és theologusoknak tu- 
javulás z ’ !  !g masrészt az eretnekségek származását a 
mindig cvS tlsztldas szükségéből következtette s azért ezt 
az ösfzec ?  f  lr!ben tantrette föl. A z ő történelme majdnem 
nak külón tnekSegnek folytonos védelme s az orthodoxok- 
csupán a r e f^  a pap° knak § y alázása- Azonban a vád nem 
gyobb éllel ,0rnia '°  el°td  egyházat illeti, hanem még na-
detétől fL vatamadta m e g ,a Protestans egyházat annak kez- gva egeszen az o koráig.» 3

madik részébe? ?J ^ !"ban k*adott egyháztörténelmének har- 
lr előszavában így szól: «S minthogy most

1 V. ö. alább.

3 Dibelius 1 ^ eSC 1̂ÍĈ te c*es achtzehnten Jahrhunderts. (3) I. 597— 600. 

had K ir c h e .^ !  A ufl^ eg8I . R48 enCyCl° PaedÍe ^  proteStanÜsche d o l o g i é

6*
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már kétszáz év óta a többieknek, különösen a pápistáknak 
hibái elcggé és kelleténél is nagyobb mértékben fölfedez-
tettek, s mindez nagy hevességgel, öndicsöítéssel, önálló-
sággal s pártoskodással történt, annál üdvösebb lenne, ha a 
hiú dicsőség s oly sok hamis előítélet helyett a saját hely-
zetüket vizsgálnák meg, okmányok alapján.» 

«Habár nem is tudott még egészen megszabadulni 
LUTHERNEK hagyományos tiszteletétől, mégis nem oly vak 
tisztelője annak többé, mint a protestáns theologusoknak 
nagy tömege; egyes részletekben LUTHERT is szigorú birálat 
alá meri venni. De a legkedvezőtlenebbül ítél MELANCHTON-

ról; gőgöt, csípős észt, pogány tudományosságot, az életben 
jellemtelen ingadozást s a theologiai tudomány terén szo-
morú tévelyeket vet a szemére FÜLÖP mesternek, aki LUTHER 

müvét ismét aláásta azáltal, hogy az alig elvetett iskolai 
theologiát új által helyettesítette s a protestáns Systemata 
atyja lett. 

«Egy tanuló, ki a katholikus vallásra tért, kinyilatkoz-
tatta, hogy az igazság megismerését különösen A R N O L D úr-
nak köszönheti, mert annak müveiből látta, hogy a «refor-
matores superiori saeculo» milyen emberek voltak, akik által 
Isten sohasem hozhatott volna létre valami üdvös dolgot.»1 

Ennek dacára, jóllehet A R N O L D személyére nézve na-
gyon jámbor, hivő protestáns keresztény volt, kinek becsü-
letességében kételkedni nem lehet, könyve mégis majdnem 
egyedül rontólag hatott. Olvasóinak legnagyobb része 
akaratlanul is arra a következtetésre jutott, hogy: ha a 
reformatió korszakát megelőző katholikus kereszténység olyan 
romlott volt, aminőnek azt A R N O L D rajzolja, s ha a protes-
táns kereszténység még kevesebbet ért, akkor az egész ke-
reszténység elvetendő.2 

Cyprián Ernő Salamon helmstádti tanár már 1700-ban 
irt A R N O L D ellen és még A R N O L D halála után jó sokára, 
1745-ben is kijelenté, hogy «0 az isteni kegyelemnek segít-
ségül hívása mellett majdnem félszázadot az eretnektörténe-
lem vizsgálatának szentelt.» «Ügy hiszem — irja —-
hogy Krisztus születése óta a keresztények között nem látott 
olyan veszélyes könyv napvilágot, mint Arnoldnak eretnek-
történelme.» 

Dr. V E I E L ILLÉS ulmi superintendens véleményét a kö-

1 Franz Dibelius, Gottfried Arnold. Sein Leben und seine Bedeutung 

für Kirche und Theologie. Berlin, 1873. S. 112., 1 1 6 — 1 1 8 . 
2 Weisz J. B. tanár nagyon helyesen mondja : «A könyv nagyban elő-

mozdítá a vallás iránt való közönyösséget, jóllehet ezt Arnold épen nem 

akarta.» (Lehrbuch der Weltgeschichte. 1877. VI. 443.) 



vetkezőkben foglalja össze: « Arnold könyve először liberti-
nismusra s azután atheismusra vezet. Rémülettel olvasta, azt 
óhajtaná, hogy bár csak ne olvasta s értelmét általa be ne 
piszkolta volna.» FECHT JÁNOS tudor, Rostockban, így IR: 

"Quos Deus odit, Arnoldus amat.» — A rostocki theologiai 
kar így nyilatkozott: az «egyház és eretnekek történelme» 
°ly gyalázatos könyv, hogy olyan talán mióta a világ áll, 
még nem látott napvilágot, mert abban még a legvadabb 
eretnekek, sőt maga az átkozott Mohamed, a socinianusok, 
az atheisták stb. is védelemre találnak, míg az evangeliumi 
igazságnak keresztény védői a legocsmányabb módon meg-
hurcoltatnak. 

Ellenben THOMASIUS KERESZTÉLY Halléban így itél: 
«Arnold történelmét a szentírás után a legjobb és leghaszno-
sabb könyvnek tartom, in hoc scribendi genere, nem átallom 
azt minden hallgatómnak a legmelegebben ajánlani, ha mindjárt 
az árát a szájoktól vonnák meg vagy összekoldulnák is.» 

LANGE JOACHIM — halli hittanár — A R N O L D müvét 
«ZS'.jxfjXwv historicum »-nak nevezi és FRITSCHJUS AHASVERUS 

tudor és kancellár így ir: «Az eretnek történelem, mely 
nagyon szép mü, úgy látszik, nem épen tetszik a theologu-
soknak, mert az az igazat ugyancsak föltűnően tárja szemeik 
elé. De e fölött nem szabad csodálkoznunk. A világ világ és 
az is marad. Veritas ódium parit.»1 

A R N O L D munkája amint említénk, az akkori és későbbi 
Vllágra nagyon fontos és túlnyomólag vagy kizárólag hátrá-
nyos befolyást gyakorolt; némelyek általa hitükben inga-
ta§gá váltak, mások hitetlenségökben megerősödtek. A mult 
század szellemileg vagy irodalmilag kiváló embereinek nagy 
fésze abból merítette egyháztörténelmi ismeretét.2 így 
Például Goethe egyháztörténelmi bölcseségét abból a könyv-
hói tanulta3 s a következő ismeretes versekbe foglalta: 

Egyháztörténethez nincsen semmi közöm ? 

Hiszen abban folyton papokba ütközöm. 

' • V . ö. Dibelius, G. Arnold, S. 1 1 9 — 1 2 4 . 
2 V. ö. Dibelius, Gottfried Arnold. 1873. S. 2. 
3 V . ö. Göthe, Dichtung und Wahrheit. Thl. II. Buch 8. ; és II. Viehoff 

( 'oethe's Leben, Geistesentwicklung und Werke (4)- 1877- I- »4«- ~ A k e " 
r esztény egyház történelme Kant szemében is a legvérengzőbb gonosztettek-
n e k , esztelen tévedéseknek s a legkárosabb civakodásoknak történelme volt. 

(Keligion innerhalb der Grenzen der reinen Vernunft. S. 128., »57 »S8-

Sümmtl. Werke, von Rosenkranz Bd. XI.) Ép így gondolkozott Nagy Frigyes 
l s) aki az «Avantpropos de l 'Abrégé de lTIistoire ecclcsiastique de Fleury» 
c í l «ü munkát irta. (Ouvres de Frédéric le Grand. VII. 133- ^ n é m e t ü l 0 n n o 

K l o P P , Friedrich II. 1867. S. 214., 218.) 
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Eichhorn és Stáudlin úgy tekintik ARNOLDOT, mint Sem-
lemek a rationalismus atyjának előfutárát. Azonban a pietis-
mus nem csupán ama jelentékeny irodalmi müve által segített 
a rationalistikus hitetlenségnek útját egyengetni, hanem még 
más úton-módon is arra vezetett. Halle, a pietismusnak 
föszékhelye, csakhamar a rationalismus bölcsője lön. 

Justi Károly tanár erről így nyilatkozik: «Ama szük-
séglettel, hogy a pietismus vallási mozgalmának a lutheránus 
orthodoxia üldöző szelleme ellen menedéket kell vala keresni, 
karöltve járt a porosz államnak egyik szükséglete. Ugyanis 
mint vegyes vallású állam, amely fölvirágozását részben a 
francia reformátusoknak köszönheté, kénytelen volt központ-
jában főtanodát állítani, amelyen türelmességet tanítottak s 
lutheránus prédikátorokat neveltek, «akik nem oly felekeze-
tiesek s a más gondolkozású polgárokkal nem állanak hadi 
lábon s a reformált felsöbbségtől nem idegenkednek», mint 
azok, akik Wittenbergből kerültek ki. — Ezért alapította 
1694-ben I . FRIGYES Halleben az egyetemet, s oda olyan 
tanárokat nevezett ki, akiknek működésétől az egyesülésnek 
hathatós előmozdítását remélhették. 

«Még sürgősebbé vált a tizenhetedik század végétől 
fogva olyan porosz főiskola, melyen az államtudomány ta-
níttatnék s melyen az állam jövendőbeli hivatalnokai olyan 
államtudomány elveket tanulnának, amelyek az országnak 
egészen megváltozott politikai viszonyával összhangzásban 
vannak. Ez a viszony a korona elfogadása által bevégzett 
ténynyé lön, melynek megállapítását a jövőtől várták. Ha a 
hallei államtudomány-tanárok és korona-jogászok — mondják 
— a Poroszországon kívül levő egyetemeken a császár 
jogairól magukba szítt eszméket föl nem adják vala : akkor 
aligha tanúsítottak volna később a minden oldalról megtá-
madott király iránt olyan föltétlen engedelmességet. 

«A protestáns egyháznak a Németbirodalomban levő 
összes száműzött és gyanús gyermekei Hallebe húzódtak, 
ahol, mint EBERHARD mondá, az üldöző orthodoxiának hul-
lámai először törtek meg. Közszájon forgott a mondás: 
Halam tendis, aut pietista, aut atheista reversurus. A protes-
táns theologia átmenet-vajúdása Hallében ment végbe: s az, 
aki a szellemi jelenségebiek kórtani törvényeit ismeri, tudja, 
hogy a vallási rajongásnak forró láza mi sokszor válik a 
kételkedő naturalismusnak hideglázává. 

«Az átmenetnek egyik fötényezöje Baumgarten Zsig-
mond Jakab, Hallének akkor legünnepeltebb theologusa volt, 
akiben a bölcsészeinek és a jámborságnak kibékítöjét tisz-
telék. Ez az ember volt az, akinek iskolájából sokan kerül-
tek ki olyanok, akik az egyház tanítását és a keresztény 



vallást illetőleg maguk is tévedésbe estek. Mert BÜSCHING, 

TELLER, SPALDING, EBERHARD, STEINBART, mindannyian az Ő 

lábánál ültek. Tény, hogy a protestánsok már BAUMGARTEN 

idejében az érzelem vallásnak forró nedves tájairól az ész-
vallásnak szikkasztó száraz tájékára jutottak. Akkoriban Wolf 
bölcseletét tartották a hitetlenség ellen leghathatósabb fegy-
vernek; míg valójában a theologiai igazságok ama bölcseleti 
elveknek tiszta és hideg levegőjében természetüket észrevét-
lenül teljesen megváltoztatták. Semler, kinek szemei egykor 
folytonosan BAUMGARTNEREN csüggöttek, bár azokat tőle 
nagyon sokszor tiszteletteljesen el is fordította, Hallében a 
történelmi kritika terén portyázgatni kezdett, mihez neki 
a mester félig-meddig áldását adta; EBERHARD itt men-
helyre talált, mihez képest LESSING már jónak látta az újabb 
vallásbölcseletnek felületességét példaképen kimutatni; ide 
menekült később a fölvilágosodottságnak enfant terribleje, a 
hírhedt BAHRDT tudor is.» 1 

A közönséges rationalismusnak neologiáját tökéletesen 
leginkább Semler (1725—1791.) fejtette ki. 2 

Tholuck tanár így nyilatkozik S E M L E R R Ő L : « A Z alapos 
egyház- és hitágazat-történelemnek megírásához hiányzik 
benne a bölcseleti és mély keresztény szellem, a lélektani 
és vallási pragmatismus és különösen az elfogultságtól ment 
ítélet. A történelmi fejlődés eszméjének magaslatára nem 
képes fölemelkedni; az egyház történelmét a centuriák szerint 
beszéli el; a hitágazat megértéséhez pedig nincs elég mély 
keresztény értelme és bölcseleti éles esze. Az elmúlt száza-
dokat saját korszakának jelszavai szerint mérlegeli; fölvilágo-
sodottság és türelem, szabadelvüség és erkölcs voltak neki 
is a jelszavai. Miután meg van győződve arról, hogy a 
magánvallás az ember egyediségének különféleségénél fogva 
szükségképen különféle, folytonosan megütközik azon, hogy 
az egyházi hatalom minden magán nézetet erőszakosan el-
nyom ; miután a mély, szilárd hitet nélkülözi, a mysticismus-
nak minden mozzanatát rajongásnak tekinti; nem lévén 
képes a nemesebb vallás-erkölcsi eszmék magaslatára emel-
kedni, s nem tudván azt, hogy a vallás szolgáit nem a 
korlátolt családi erkölcsök szempontjából kell mérlegelni, 
minden nemesebb jelenséget túlzásnak tekint. Hozzájárul ehez 

1 C. Justi, Winckelmann. Sein Leben, seine Werke und seine Zeitge-
nossen. 1866. I. 51., 6 0 — 6 1 . — V. ö. Försters, Hoffbauers und Niemeiers 

beschichte der Universität, Halle. Továbbá Semler, Pütter, Boysen, Büsching 

önéletírásaikat, továbbá: Das Leben J. D. Michaelis, von Eichhorn. 
2 V. ö. Dorner, Geschichte der protestantischen Theologie. S. 701. — 

Hank. Geschichte der protest. Theo!. 1875. III. 61. 
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még az a gyanú, mely mindenütt papi csalást és papuralmat 
szimatól s így nem csoda, ha az egyháztörténelem csak 
szomorú benyomást gyakorol reá. A vértanúk előtte «kétes 
lelkiállapotú» egyének, a barátok és nemesek bolondok há-
zába valók, a püspökök nagy részben cselszövők, ÁGOSTON 

a legfurfangosabb és legravaszabb, THERTULLIÁN a legkülön-
cebb s legfanatikusabb, THEODORET babonás, BERNÁT ájtatos-
kodó; egyedül csak PELAGIUS a kedves embere, kinek 
«Púpistolae ad Demetriadem» című müvét 1775-ben véd- és 
dacjegyzetekkel ellátva kiadta. «Jóllehet, annyi századon át 
roppant sok iró élt, mégis a sok között nagyon kevés van, 
aki korunk oktatására alkalmas volna; és ha az a meg-
figyelés nem volna helyes, hogy számos jó keresztény léte-
zett már, aki nem tartozott semmiféle külső egyházi társu-
lathoz, hanem azokon kívül volt, ott, ahol csak pogányt és 
eretneket szoktak látni, bizonyára némi zavarban vol-
nánk, ha a kereszténységnek nagy és dicső müveit csupán 
az úgynevezett igazhivők között kellene keresnünk.» (Ver-
such einer freien theologischen Lehrart. S. 216.) — Silány 
és zavart előadását már kortársai megrótták; ennek kifolyásai 
a hosszú előszók, a toldalékok, függelékek s müveinek leg-
nagyobb részéből még a tárgysorozat és a tartalom-jegyzék 
hiányzik. Innen van, hogy ö polyhistor. Maga mondja, hogy 
naponkint négy vagy öt előadást tart s rftégis nem keve-
sebb, mint 171 müvet adott ki, melyek közül tudtunkkal 
csupán kettő ért két kiadást. 

Mint olyant, aki házi neveltetésénél fogva pietista s 
iskolai tanulmányainál fogva szobatudós volt, inkább az idő 
árja, mint elmés tetterő, inkább az ösztön, mint az öntudat, 
állította olyan mozgalom élére, melynek vezetésére gyenge 
volt s melynek további lefolyását áttekinteni képtelen vala. 
Jóllehet bensejében jámbor hajlandósággal birt a tiszteletre 
méltónak fönntartására, a hagyományok ellen mégis halálos 
csapást mér. 1 

FRANK G . tanár őt a «fölvilágosodottság theologiai hő-
sének» nevezi, kinek igájával majdnem minden újító szántott, 
kinek neve — a régészek állítása szerint — némelyek előtt 
csaknem nagyobb tiszteletben részesült, mint bármelyik 
apostolé. 2 

Azt mondják, hogy: «Németországban a fölvilágosodás 
eszközlésében az oroszlánrész a pietismust illeti.» 3 Annyi 
bizonyos, hogy hamis, rajongó mysticismusra, vallási kö-

1 Real-Encyklopádie fiir prot. Theologie. I.eipzig, 1884. XIV. 1 1 7 — 1 1 8 . 
2 Frank, Geschichte der prot. Theol. III. 61. 
3 Bender, Dippel, Der Freigeist aus dem Pietismus. 1882. 
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zönyre s radikalis subjectivismusra vezetett s ezáltal a 
rationalismusnak és hitetlenségnek megelőzője, sőt bizonyos 
mértékben atyja lön. 

Valamint SEMLER SALAMON volt elméleti megalapítója, 
akép R O E H R weimari fösuperintendens volt gyakorlati egy-
házi képviselője a közönséges rationalismusnak, melynek 
lényegét összefüggésben legelőször ez utóbbi fejezte ki : 
«Briefen über den Rationalismus» című munkájában. (1813.)1 

«A rationalista előtt» — így szól a mű, amely némi 
tekintetben ama rendszer hitvallásának tekintendő — «a hit 
dolgaiban egyedül az ész határoz. Amit ez meg nem foghat 
és nem helyeselhet, az nem is lehet meggyőződésének tár-
gya. Az irás előtte nem annyi, mint bármi más könyv. Csak 
annyiban ér az előtte valamit, amennyiben véleményeivel 
megegyezik, de nem mint döntő érv véleményére nézve, 
mert ezeket ő az észérvek alapján tartja igazaknak, hanem 
csak annak megmagyarázására, hogy mások is így gondol-
koztak és így hittek.» 2 «A reformatió a rationalismus 
nevelő anyja lön.» «A rationalismusnak elve, mint ébrény, 
már a protestantismus alapelvében benfoglaltatott.» Azáltal 
ugyanis a vallási dolgokban való bíráskodásnak hallgatag át 
kelle szállnia az emberi cszre, minthogy amaz okmányoknak 
a magyarázata egyedül az emberi észt illeti s csak azáltal 
volt teljesíthető. 3 

VERULAMI BACO így szól: «Az emberi szellemet az isteni 
titkok nagyságához képest kell bővíteni, nem pedig az isteni 
titkokat korlátolt eszünk határai közé szorítani. 4 A rationa-
lismus a megfordított szabálynak alkalmazása. Jézus előtte 
a názáreti bölcs, jámbor rabbi, aki az embereknek az erény 
üdvös tanításait hirdette, életét e föladatának szentelte s 
meggyőződését halálával pecsételte meg. A róla mondott 
nagyhangzásu szavak kellő értékükre szállítandók le; csak 
a keleti ékesszólás tette azokat nagyokká. Csodái természe-
tes módon magyarázandók, a tanítványok Írásaikban néme-
lyeket túlzottan adtak elő, másokat tévesen fogtak föl s 
hamis itéletöket a tényeknek valóságával összezavarták. így, 
hogy csak néhány példát hozzunk fel, szerinte a menyei karok 
Jézus születésénél lámpák vagy palesztinai lidércek; a nap-
keleti bölcsek átutazó kereskedők; a keresztelésnél előfordult 
csoda villamfénynyel egybekötött zivatar volt, midőn esetleg 

1 Frank, Herzog Real-Encyklopádiájában. XIII. 19. 
2 Briefe über den Rationalismus. S. 14. 
3 Briefe über den Rationalismus. S. 52., 54. 

* F . Bacon, De augmentis scientiarum. IX. 1. 
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ép egy fehér galamb röpült arra; a kánai menyegzői csoda 
nem volt más, mint Jézusnak lakodalmi tréfája; a vaknak 
földdel és nyálkával való meggyógyítása csak szemgyulladás 
gyógyítása volt hűtő szerek által; ha a fekélyes meggyó-
gyult, az csak úgy történhetett, hogy Jézus már előre látta, 
hogy gyógyulófélben van s a javulást csak kijelenté; Jairus 
leányát nem támasztá föl halottaiból, hiszen az a leány, Jé-
zus szavai szerint is, csak aludt; Jézus a hegyen nem vál-
tozott el színében, hanem az álmukból fölébredt tanítványok 
szemei a távoli hegyek napsütötte havának fényétől elkáp-
ráztak vagy pedig zivatart és villamos eszközöket vettek 
segítségül, aminthogy a zivatar és a földrengés sokszor ki-
menté őket a zavarból; az angyalok Jézus sírjánál a fehér 
lepedők voltak, melyeket a fölizgatott képzelmü asszonyok 
angyaloknak néztek. Az ily magyarázatok terein legneveze-
tesebb szerepet játszott bizonyos Paulus nevű heidelbergi 
tanár. De ezt a rendszert megölte a saját ízléstelensége és 
nevetségessége, jóllehet Németországban itt-ott még ma is 
vannak követői. — Jézus föltámadása — mondják — nem 
volt igaz, mert meg sem halt, hanem csak megmerevedett 
és a sírban a hűvös légáramlattól s a különféle fűszerek 
erős szagától a tetszhalálból fölébredt és kijött a sírból. 
Hogy később valóban mikor és hol halt meg, azt nem 
tudjuk. A közéletből csendes magányba vonult s müvének 
folytatását tanítványaira bízta. Tanítványaitól egy hegyen 
elbúcsúzott. Azok azt gondolták, hogy a mestert felhő ta-
karta el. ü pedig a hegy túloldalán egyszerűen leballagott. 
A mennybemenetel elbeszélése természetesen csak mese-
beszéd, hiszen a rómaiak mondája szerint Romulus is 
mennybe ment. Midőn pünkösd után való nap az összes 
keresztények ájtatosságuk végzésére egybegyűltek, a zivatart 
megelőzni szokott szélvész támadt, a jelenlevők villámfényt 
láttak, ami értelmüket és szívüket nagyon meghatotta. Pál 
apostol, midőn Damaskushoz közeledett, különös természeti 
jelenségtől ijedt meg; a tiszta ég villámlott és menydörgött, 
képzeletében Jézust látta maga előtt, minthogy őt, mint ül-
dözési buzgalmának végső tárgyát, úgy tekinté, mint az 
előtte leszálló tűznek s az evvel egybekötött villámcsapás-
nak okozóját. Péter láncait is a villám szakítá szét s az ajtó 
felé vette irányát, melyet szintén fölnyitott, stb. Mózesnek 
égő csipkebokra úgy fejthető meg, hogy a bokorba villám 
ütött s a körüllevő száraz fa és széna meggyulladt, de a 
nagyobb bokorban levő zöld és szilárd fa érintetlenül ma-
radt. Mózes arcának, midőn Sinai hegyről lejött, ragyogó 
fényt a villamosság kölcsönzött. Midőn az egyptomiak a 
tenger fenekére leszállottak, zivatar ijeszté meg őket, minek 
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következtében lovaik megbokrosodtak, kocsiaik széttörtek s 
az áradás eltemeté őket, stb.» 1 

Szónokoltak a földmüvelés hasznáról, a burgonya-ter-
melésről, az istállóban való etetésről (karácsonykor), a faron-
gálásról (virágvasárnapján), a tűzzel és világítással való 
elő vigyázatról, a himlőoltásnak hasznáról. KA LM L. F.-nek 
a falusi templomok részére kiadott «Postille» című könyvé-
ben (Hannover, 1821.) a tizenötödik tétel címe ez: «Miáltal 
részesülhet az ember egészséges és nyugodt alvásban ?2 

Különben, habár a hitetlen rationalismusnak és natura-
lismusnak elterjedését a pietismus is kétségtelenül előmoz-
dította, még nagyobb mértékben eszközlé ezt a protestan-
tismusból származó kétkedő bölcselet. HETTNER a német 
irodalomról irt müvében erről figyelemreméltó megjegyzé-
seket közöl. A többek közt így ir: «A harminc éves háborút 
követő évtizedekben Németországban a francia, a német-
alföldi és az angol bölcselök működése iránt előzékeny s kész-
séges fogékonyság mutatkozott . . . Genthe F. W. a «De 
impostura religionum breve compencfium seu liber de tribus 
impostoribus» (Lipcse, 1833. S. 7.) című hirhedt műről köz-
lött kitűnő bírálatában bebizonyítá, hogy az teljes bizonyos-
sággal az 1556—1560. évekből származik és hogy a szerzője 
a legnagyobb valószínűséggel német volt. A könyvnek német 
eredetére biztosan lehet következtetni, ha irmodorát veszsziik 
vizsgálat alá, mely a szavakat illetőleg latinos, a beszéd-
fordulatokban pedig németes. Ezt a nevezetes könyvet nem 
lehet meglepetés nélkül olvasni. E könyvben egy kíméletlen 
gondolkodó az öt mindenfelöl környező szellemtelen papi 
civódás által fölriasztva, már-már az egész kinyilatkoztatás 
tagadására jut, habár a még a XVIII. század végén is 
uralkodott ama történelemellenes elfogultsággal, mely szerint 

1 G. Frank, Geschichte der prot. Theo!. III. 399. — Luthardt, Apolo-

getische Vorträge. 1882. IV. 43. 

2 Frank i. h. 88. — Büchsei fősuperintendens «Ueber die kirchlichen 

Zustände in Berlin nach Beendigung der Befreiungskriege» CÍMŰ munkájában 

(Berlin, 1870. S. 17.) így szó l : «Az egyházakat Berlinben a háború alatt és 

azután is, nagyon elhanyagolták. A templomlátogatás egészen kiment a divat-

ból A gyakran nagyon is haszontalan tárgyakról tartott száraz és üres ratio-

nalisticus előadásokat senki sem akarta hallgatni. Beszélik, hogy egy hírneves 

prédikátor néhány vén asszony előtt arról prédikált, h o g y : «a templomba járás 

nem érdemszerző cselekedet.» A szabadságharc befejezése után még hivatal-

ban maradt papok között csak három volt, akiket a nép még szívesen hall-

gatott, ezek : Janicke, a bethlehem-egyházbar.. Hermes a kórházi- és Schleier-

naacher a szentháromság-templomban. 
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a hitágazatok csakis szándékos és önző célokat előmozdító 
papi csalás volnának.1 

KORTHOLT KERESZTÉLY, a kiéli egyetem hittanára és 
kancellára, 1680-ban irt egy könyvet «De tribus impostoribus 
magnis.» A XVI. s'zázadhan megjelent könyv, melytől emen-
nek címét kölcsönözte, a három csaló alatt Mózest, Krisz-
tust és Mohamedet értette, ez pedig CHERBURY HERBER-

TET, I IOBBEST és SPINOZÁT bélyegzi meg e névvel, mint 
néprontó csalókat. Ebben a tekintetben SPINOZA az első. 
Miután az előszóban az angol és a németalföldi szabadgon-
dolkozók szokása szerint hevesen panaszkodott s vitatkozott, 
a következő szavakban tör ki: «Es fájdalom, nagyon igaz, 
hogy Németországunkat is a legnyiltabban vallott atheismus 
ocsmánysága szennyezi be. Hiában való fáradság és költe-
kezés is lenne Olasz-, Francia- és Angolországba s Német-
alföldre annyit utazgatni, ha legalább is amaz ostoba és 
borzasztó vallási eszmékkel eltelve nem térnének haza? Az 
ilyen emberek aztán Herbertet, Hobbest és Spinozát, a val-
lásnak ez esküdt ellens|geit szokták mindenütt és minden 
alkalommal jó barátaiknak és társaiknak dicsérőlcg ajánlani, 
úgy, hogy ha valaki elég ideje korán nem figyelmeztet erre 
a méregre, bekövetkezhetik az a veszély, hogy ama tanok 
minden egyetemen és a fejedelmi udvarokban uralkodók 
lesznek.» 

«A LOESCHER E R N Ő BÁLINT által 1701-ben alapított 
«Altes und Neues aus dem Schatz der theologischen Wissen-
schaften» című folyóiratnak, mely a következő évben «Un-
schuldige Nachrichten» címet vett föl, előszavában ezek 
olvashatók: «Emlékezünk még azokra a botránkozásokra, 
melyeket úgy tíz év óta számos keresztény ama sok isten-
telen és szeretetlen irkafirka következtében szenvedett, me-
lyekkel evangelikus Németországunknak összes könyvkeres-
kedései tömve voltak. Oh! mi boldogok voltunk 20 év előtt, 
midőn az ily gyalázatos szabadalomról még fogalmunk sem 
volt s bámulva hallgattuk, hogy a mértéktelen könyvírás 
az atheistikus és rajongó könyvek által minő veszedelmet 
okozott a túlszabad Hollandiában! Most már annyira va-
gyunk, hogy a hollandi Samaria az evangelikus német 
Jeruzsálemhez képest jámbor lett, mert a sötétségnek néhány 
fénytói irtózó gyermeke eddig itt még gonosszabban műkö-
dik, mint amazok ott. Azt sajnáljuk leginkább, hogy az 
ilyen mérget tartalmazó iratokat nemcsak hogy nagyobb 

1 V. ö. Hefele, Beiträge zur Kircheugeschiehte. 1864. I. 339—343. — 

Freiburger Kirchenlexikon. V. 606—609. — De tribus impostoribus ; ed. F . 

Weiler. 1876. A. A. Ztg. 1877. Beil. Nr. 58. 



mértékben vásárolják és mohóbban olvassák, hanem hogy 
ezek hamarább is találnak kiadókra, mint az Isten dicsősé-
gének és a jónak előmozdítására szánt müvek, egyúttal 
pedig a tapasztalat azt is tanítja, hogy az ilyen ártalmas 
müveknek legalaposabb cáfolatai vagy nem kapnak kiadót, 
vagy csak kevesen és kedvetlenül olvassák azokat.» — 
TENTZEL havi beszélgetéseiben ( 1 689 . 984> lap) az atheis-
musról úgy szól, mint a tudósok vallásáról (Religio Eruditorum). 

«Bayle, Le Clerc és Basnage folyóiratait, mivel francia 
nyelven voltak irva, különösen a fejedelmi udvarok és a 
nemesség örömest olvasták s amennyiben ezek az előbbi 
nézeteket bővebben terjesztették, a theologikus kötelékeket 
széttépték.» 1 

Bayleról igy ir Hettner: «Dictionnaire historique et 
critique» című müve először 1696-ban jelent meg. Nem volt 
még a világon könyv, amely oly nagy hatást idézett volna 
elő, mint ez a szótár. Holberg, a dán vígjátékiró beszéli, 
hogy Franciaországban való utazásakor valamennyi nyilvános 
könyvtárt fiatal emberek leptek el, akik Bayle szótárát kí-
vánták olvasni. Az angol királyi tudományos társulat 
Bayléval tényleg levelezésben állott. Leibnitz azt hitte, 
hogy a bölcselet és a vallás egységéről szóló tantételei 
mindaddig biztosítva nem lesznek, míg Bayle ellenvetéseit 
meg nem cáfolják; a Theodicea egészen Bayle ellen irányul, 
bár ez azt már nem érte meg. Nagy Frigyes mint trónörö-
kös ezt a szótárt szorgalmasan tanulmányozta s még 1764. 
körül is, tehát a hét éves háború befejezése után rövid 
időre, annak bölcsészeti részéből bő kivonatot készített.2 

Még Gotsched is abban a véleményben volt, hogy a né-
meteknek gondolatkörét szerencsésebben nem gazdagít-
hatja és képezheti, mint ha Bayle szótárát borzasztón 
lapos fordításban kiadja. Tagadhatatlan történelmi tény, hogy 
Bayle egész sor emberi nemzedéken uralkodott. Voltaire Bayle 
hatását találóan jellemzi, midőn «Levelek Rabelaisröl» című 
müvében irja, hogy Bayle müvében egy sor sincs, amely a 
kereszténységet nyíltan megtámadná, de viszont egy sincs, 
amely kétkedővé ne tenne. A szövegben közönségesen hivő, 
de jegyzetei telvék a legkirívóbb hitetlenséggel. Mindazáltal 
Bayle erősen kérkedik buzgó protestáns voltával: a kételke-
désből Pascal módjára nem a hitnek, hanem az észnek hiá-
nyára akar következtetni. Azonban müvének összbenyomása 

1 Hettner, Geschichte der deutschen Literatur I., 6., 3 6 - 4 4 - , 50., 52-
2 Winc!<e!mann szintügy, mint az ifjú Haller Albert, Bayle Dictionnair-

jéből két folians nagyságú kivonatot készített magának, azután pedig ebből a 

kivonatból még egy negyedrétü rövidebb kivonatot. Justi. I. 109. 
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nem felel meg e következtetésnek. Ha Bayle alapföltételét, 
hogy t. i. az ész és a kinyilatkoztatás nem férnek össze, 
elfogadjuk, akkor mi sem akadályoz abban, hogy Bayle vég-
következtetését megfordítsuk s ne az ész, hanem a kinyilat-
koztatás igényeit tagadjuk?»1 

«Az olyan bölcsészek, mint Spinoza és Cartesius, bizo-
nyos határokon túl soha sem mehetnek, nagyon nehezen 
érthetők meg; ellenben Locke mind bölcselet, mind vallás 
tekintetében közelebb állott az egyetemes megérthetőséghez, 
mint des Cartes és Spinoza. L O C K E csak világos és tudomá-
nyos fogalmakba szedte azt, ami homályosan és sejtelem-
képen (!) már sok szívben megvolt; nem szakított a létező 
vallással, hanem igyekezett azt észszerűen fölfogni és meg-
magyarázni. Azért L O C K E és az angol szabadgondolkozóknak 
iratai nemcsak eredetiben, hanem még inkább francia és né-
met fordításokban s a folyóiratok által közlött terjedelmes 
kivonatokban egész Németországon át kedvező fogadtatásra 
találtak.» 2 

1 Geschichte der französischen Literatur 1881. S. 4 8 — 4 9 . — «Az ész 

és a hit között való ellenmondásról szóló Vegi protestá?is elvet az orthodox 

hittanban foglalt képtelenségek kimutatására használta föl.» (Ueberweg-Heinze, 

Grundriss der Geschichte der Philosophie (6). III. 72.) 
2 Hettner «Geschichte der englischen Literatur» című művében így 

ir : «Locke John magára vállalta, hogy az 1688-iki angol forradalmat igazolni 

fogja, s midőn művében az angol alkotmányt tudományosan megalapítani igye-

keznék, az alkotmányosság elméletének föltalálója lőn. — 1689-ben jelent 

meg politikai főműve, a kormányzásról irt könyv, the treatise of government. 

Főkép ennek a művének köszönheti, hogy jogosan mondják róla, miszerint 

ö az összes időknek legbefolyásosabb emberei közé tartozik. A XVIII. század 

vallási és politikai fölszabadításának (!) ő volt az alap- és szögletköve s az is 

marad.» (161 — 1 6 4 . lapig.) — Scklosser így ir : «Locke iratai képezik forrá-

sát a későbbi támadásoknak. Ő törte meg az útat, de óvatos és elővigyáző 

volt. Az egyeduralom és a papi uralom ellen viselt harcnak inkább csak anya-

gát gyűjtötte, minthogy a harcot ő maga kezdte volna meg. Lockenek már 

közvetetlen tanítványa Schaftesbury, de még inkább a számos deista, kiket sze-

retnek atheistáknak nevezni, az általa kovácsolt fegyvert ama rendszer ellen 

fordította, melyre az európai államok a középkorban, mint egy kősziklára, 

építve valának.» (Geschichte der XVIII. Jahrhunderts, 3. Aufl. I. 417.) — 

Engel E. így ítél: «Művével csak a polgárháborúk befejezése után lépett föl, 

de szellemi fejlődésével korának hullámárjában mélyen gyökerezett. Locke 

János ( 1 6 3 2 — 1 7 0 4 ) az újabb bölcseletnek, nevezetesen a XVIII. század föl-

világosult bölcseletének alapkészítő és ütegyengető előharcosa. Elmondhatjuk, 

hogy csak vele végződik a bölcselet középkora, a scholastika korszaka, s 

kezdődik a bölcselkedő, józan emberi értelemnek kora.» Angolország XVIII. 

századbeli kétkedő, anyagelvü bölcseletét ő alkotta, Tolamlnak cs Ilumenak. 
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«Spinoza-, Bayle- és Lockenak káros tanításai ellen kü-
lönösen L E I B N I T Z lépett föl. Legkomolyabb bölcseleti müvé-
ben, a «Nouveaux essais sur Tentendement humain»-ben 
(1704.) a szabadszellemüség és hitetlenségnek kiirtását még 
inkább sürgette, mint azelőtt. Figyelemre méltó szavai (opp. 
philos. ed. Frdmann p. 386.) így hangzanak : «Ha a méltá-
nyosság azt követeli, hogy a személyeket kíméljük, akkor 
a jámborság legalább is megköveteli, hogy a tanításoknak 
veszélyességére rámutassunk; s veszélyesek ama tanok, ame-
lyek a mindentudó és igazságos Istennek gondviselése s a 
lélek halhatatlansága ellen harcolnak, a többi, az erkölcsökre 

valamint B e r k e l e y n e k is e lődje ; de nélküle a francia fö lv i lágosodás iskoláját. 

Montesquieut és az encyklopaedis tákat m e g sem lehetne m a g y a r á z n i . A n g o l -

országban csakhamar elismerésre ta lá l t ; hiszen az ő e m b e r i l e g érthető, j ó z a n , 

hasznos v i lágnézete valódi angol je l lemvonással találkozott. H o g y a z o n b a n az 

európai gondolatv i lágra is befolyást gyakoro lhasson, arra nézve francia közvetí-

tésre s z o r u l t ; mert a X V I I I . századnak szellemi vezére Franciaország volt, jó l lehet 

az eredeti lökést c s a k n e m mindig kívülről nyerte. H a Voltaire és Rousseau 

F o c k e eszméit nem terjesztik és népszerűsítik vala, a k k o r nem lehetett volna 

elérni, h o g y a X V I I I . századnak majdnem minden bölcselete L o c k e b é l y e g é t 

viselje magán. — L o c k e n a k első műve Milton egyik e s z m é j é n e k kifejtése volt 

a vallási türelemnek szükségességérő l a szabad államban. «Letters c o n c e r n i n g 

Toleratioí i» ( 1 6 8 9 ) című műve egyátalán, de néha szórói-szóra is m e g e g y e z 

Milton követe lésével , amely abban állott, h o g y : «minden hitvallás e g y e n l ő 

türelemben részesítendő, amennyiben az az állam rendjét és a törvényes sza-

badságot nem veszélyezteti , ő is ugyanazt a korlátozást akarja, melyet a többi, 

amennyiben e k e d v e z m é n y b ő l a katholikusokat kizárni kívánja I — L o c k e -

nak l e g n e v e z e t e s e b b műve «Essay 011 humán understanding», ér tekezés az 

emberi értelemről (1690) , m e l y b e n a megismerés forrásait és határait i g y e k -

szik meghatározni . E n n e k az iratnak az értelme az, h o g y minden emberi tudás 

külső b e n y o m á s o k b ó l származik ; ve lünk született eszmék nincsenek ; az em-

ber csak azt tudja, amit érzéki észrevevés , tapasztalás által elsajátít. V i l á g o s , 

h o g y e b b e n benfoglaltat ik minden természeti megismerés-forrásnak, tehát a 

kinyilatkoztatásnak a tagadása is ; mégis minden áron igyekezet t a keresztény 

kinyilatkoztatás tanítását az ő e g é s z e n anyagelvű nézetével m e g e g y e z t e t n i . F s 

ebben áll rendszerének következet lensége és együttal az a h o m á l y o s s á g , mely 

annyi el lenvetésre adott alkalmat. L o c k e űgy járt, mint az angol tudománynak 

legtöbb képvise lő je , akik m e g i j e d n e k saját fe l födözése iknek következményeitől 
s i g y e k e z n e k külső leg a bibliai hithez lehetőleg ragaszkodni . Miután a tapasz-

talás útján a kinyilatkoztatást mellőzték, újra h o z z á f o l y a m o d n a k , mint a kedély 

követe lményéhez . — L o c k e irálya j ó z a n , színtelen, de rendkívül v i lágos, — 

oly v i lágos, h o g y a hivatott bö lcse lők , mint a németek, L o c k e o t nem tartanák 

tudományosnak. N e m is irt ő a bölcselet tanárainak, hanem népe művelt, de 

tanulatlan osztályának ; nye lvezete majdnem egészen tiszta az iskola bölcselet i 

Nyelvjárástól. F ő k é p az olyan í róknak, mint L o c k e , lehet köszönni , hogy a 
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és a társadalomra veszélyes véleményeket nem is említve. 
Jól tudom, hogy vannak jó gondolkozású, derék emberek, 
akik e tanoknak az életre kevés befolyást tulajdonítanak s 
azt is tudom, hogy az ilyen tévelyeknek a kitűnő természetű 
egyénekre nézve tényleg nincsen rossz következésük; meg 
kell vallanunk, hogy Epikur és Spinoza példányszerü életet 
éltek. De a tanítványok és az utánzók egészen máskép cse-
lekszenek. Miután ezek azt hiszik, hogy az őrködő gond-
viseléstől és a büntető igazságtól való félelmen fölülemelked-
hetnek, nemcsak a saját gonosz szenvedélyeiknek gyeplőit 
lazítják meg, hanem másokat is elcsábítanak és elrontanak : 
s ha becsvágyók és keményszívüek, akkor képesek a saját 

bölcselettel való foglalkozás a XVIII . században oly bámulatra méltón elter-

jedt ; a XVIII . század bölcselői — a kifejezés tisztaságát illetőleg — Kantot 

kivéve, mindannyian Lockehoz jártak iskolába. (Engel , Geschichte der englischen 

Literatur. 1884. S. 223.) — Remusat Károly így i r : «Bayle értésünkre adja, 

hogy ez a mű (Two Treatises on Government) 1693. óta van franciára lefor-

dítva. Ami pedig a tant magát illeti, «az a protestánsok napi evangeliuma.» 

És a Xi/III. század legjobb megfigyelőinek egyike, d'Argenson marquis, midőn 

a fordítást 1754-ben líj kiadásban látta, melyet a jansenistáknak tulajdonított, 

figyelmessé tett mindenkit az ingerült királyságra, a fölhevült főkre és ezeket 

irta: «Az emberek még soha sem voltak annyira kitanulva a nemzet jogait és 

a szabadságot illetőleg.» (Mémoires, édit. nouv. t. IV. p. 190.) í g y tehát L o c k e 

művei nem idegenek a mi 1789-iki elveinkre nézve. A politikában úgy, mint 

a bölcseletben egyike volt atyáink tanítóinak . . . L o c k e megelőzte és meg-

kezdette a XVIII. század fő eszméjét . . . A b b a az angoloknak bele kell nyu-

godniok, hogy L o c k e a bölcseletnek, vagy inkább, a XVIII . század egész 

szellemének előmozdítója volt. H o g y e szellemet dicsérik, mintha nem akarták 

volna jóváhagyni minden kihágásait, elfogadni minden formáit, kívánni min-

den következményét: azt szívesen elismerjük ; de azért mindez nem áll annak 

útjában, hogy Voltaire és Rousseau mestere, Franciaországnak is egyik mes-

tere volt legyen, és hogy ama bölcseletbe, melyet atyáink vallottak és egész 

a forradalomig müveitek, ne öntötte volna bel a a saját szellemét. Ezt meg 

kell vallanunk az ő dicséretére és hálánk bizonyságára. (Charles de Remusat, 

L o c k e , sa vie et ses oeuvres. Revue de deux mondes) T . 23. 15. Sept. 1859. 

p. 309., 340.) Coste Péter francia hugonotta és L o c k e barátja 1700. körül 

lefordítá ennek nevezetesebb müveit, melyek számos kiadást értek. — Philipp-

son M. tanár (Das Zeitalter Ludwigs XIV. S. 3 5 4 — 3 5 5 . ) mondja : «Locke 

lőn az alkotmányos elméletnek megalapítója s Rousseau előfutára. Nem a 

franciák, hanem ez az angol adta m e g a politikai és vallási téren a fölvilá-

gosodás szellemi irányát. Nevezetes, hogy Locke a legtöbb angol bölcsésznek 

és természetbúvárnak még abban is typikus alakja lőn, hogy végeredményeiben 

egyáltalán anyagelvű tanát a bibliai szigorú és buzgó hittel megegyeztetni s 

egybekötni törekszik «A kereszténységnek észszerűsége» című könyvében, — 

ami szárazföldi fölfogás szerint nem egyéb, mint képmutatás.» 
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örömükre és előnyükre a világ négy sarkát fölgyújtani, amint-
hogy magam is ismertem már ilyen embereket. Sőt úgy 
találom, hogy ezek a vélemények divatos könyvek útján be-
hízelgik magukat az állam ügyeit kormányzó nagyok előtt, 
s mindent előkészítenek az Európát fenyegető s általános 
fölforgatást okozó veszélyre s hogy teljesen lerombolják 
mindazt, ami a régi görögök és rómaiak ama nemes érzelmei-
ből még fönnmaradt, melyeknél fogva a hazaszeretetet, a közjó 
iránt való vonzalmat s az utódokról való gondoskodást saját 
boldogságuk, sőt életük fölé is helyezték. A public spirits 
(a közszellem), amint az angolok nevezik, láthatólag hanyat-
lott s kiment a divatból és még fogyatékosabb lesz, ha azt a jó 
erkölcs és az igaz vallás, melyre bennünket maga a termé-
szetes ész oktat, többé nem támogatja. Ma hangosan gú-
nyolódnak a hazaszeretet fölött s nevetség tárgyává teszik 
azokat, akik a közjóról gondoskodnak s ha valamely jóaka-
ratú ember azt kérdezi, hogy mi lesz a jövőben, egyszerűen 
azt a választ nyeri, hogy az nem a mi gondunk. De meg-
történhetik nagyon könnyen, hogy a bajt még azoknak kell 
majd kiállaniok, akik azt mások számára tartották fönn. Ha 
azonban ebből a járványos szellemi zűrzavarból, melynek rom-
boló hatása már most is kezd mutatkozni, még idejekorán 
igyekszünk kiszabadulni, akkor talán még elkerülhetjük a 
veszélyt; de ha a betegség növekedve tovább terjed, akkor 
az isteni gondviselés az embereket a forradalom által javítja 
meg, amely abból a betegségből elkerülhetetlenül keletke-
zik; mert bármi következzék is, a számadás végén még 
minden jóra fordul, jóllehet ez nem történik meg és nem 
is szabad megtörténnie azoknak megbünhödése nélkül, akik 
ezt az üdvös fordulatot gonosz cselekedeteikkel akaratlanul 
is előmozdították.» 

«Mosheim, a kitűnő egyházi szónok, az 1724. év virág-
vasárnapján a helmstádti akadémia templomában tartott 
prédikációjában (lásd: Heilige Reden, Vierte Rede) panaszra 
fakadt, hogy a világosság és ész ürügye alatt a lelkeket a 
hitetlenség szállotta meg annyira, hogy éleselmüségnek és 
bölcseségnek tartanák, minden istentiszteletet megtámadni s 
a legszentebb igazságokat ama dolgok közé számítani, me-
lyeket előbb könnyelműen elhittek s hogy sokan megtisz-
teltetésnek tartanák, ha túlszabad beszéd által a kiváló szel-
lemek között állást nyernek s ha a világ őket olyan em-
bereknek tartja, akik szabadon s minden külső befolyástól 
fenten gondolkoznak. 

«Az angol szabadgondolkozók befolyása évről-évre nö-
vekedett. — Természetesen számos ellenirat is jelent meg. 
Azonban a serény védekezés a befurakodó ellenségnek nem-

7 
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csak mitsem ártott, sőt annak inkább jelentékeny előnyt 
adott.» 1 

THORSCHMIDT U. G. a «Freidenkerbibliothek» első köte-
tének előszavában panaszkodik, hogy a szabad szellemű 
iratokat mindenütt, a nagy urak udvaraiban, a legtekintélye-
sebb városokban s még azok is, kik a kardforgatást mes-
terségszeríileg űzik, olvassák; hasonlóképen nyilatkozik SACK 

A. F. YV. is (aki mint udvari föprédikátor meghalt Berlin-
ben, 1780.) önéletrajzában (Berlin, 1789. S. 70.), hogy nem-
csak Toland, Collins, Morgan és a többi angol szabadgon-
dolkozók, hanem Voltaire, Lamettrie és egész sereg francia 
betolakodó élcelő a divat kedvezése által mind nagyobb 
hatalomra vergődik, mind nagyobb tért foglal el. A művelt-
ségnek egyik jele volt a kereszténységet kisebbíteni s azt 
legfŐlebb a tömeg fékentartására szükséges eszköznek te-
kinteni. 

«A kétkedés és újítás szelleme, a kinyilatkoztatott lét-
elvek önálló vizsgálására és megfontolására irányuló kedv a 
XVIII. század második felének kezdetén áthatotta mindazo-
kat, kiket a gyorsan terjedő műveltség hulláma magával 
ragadott. 

«Az előkelő körökben a francia fölvilágosodás bölcselői 
uralkodtak. Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy Nagy Fri-
gyes Németországban mint vallási tekintetben szabad gon-
dolkozó egyedül állott. Thorschmidt és Trinius a «Szabad-
gondolkozók Lexikon »-jában keservesen panaszkodnak, hogy 
a hétéves háború tisztjei között a hitetlenség nagy mérvet 
öltött. Nagyrészt igyekeztek a királyt vakmerőség és kímé-
letlenségben még fölülmúlni. F E D E R , az ismeretes göttingai 
tanár, önéletrajzában (1825. S. 50.) beszéli, hogy 1704. körül 
még a kicsiny és félreeső Erlangenben is a nemesi társasá-
goknak klasszikus olvasmányait csak Voltaire, Rousseau és 
Helvetius képezték; egy hölgy Helvetius hírhedt könyvét, 
mely ellen az aljas önzésnek túlzott védelme és pártolása 
miatt ügy Nagy Frigyes, mint a francia irók nagyrésze 
méltó fölháborodással szállott síkra, ugy magasztalta előtte, 
mint a bölcseleti gondolkozás hamisítatlan forrását; voilá 
la vraie philosophie, c'est iá qu'il fant puiser. Mendelssohn 
Mózes «Briefe über die Empfindung» című müvéhez irt 
tudósításban (Gesammelte Schriítcn. 1843. I. S. 109.) azt 
mondja, hogy Németországban a szabad gondolkozást többre 
becsülik, mint a helyes gondolkozást. 

A fölvilágosodás bölcseletének és a rationalismusnak 
negyven éven át 1765—1805-ig legbefolyásosabb ápolója s 

1 Hettner, Geschichte iler deutschen Literutur. I. 52. 120. 224. 256. 
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előharcosa N ICOLAI FRIGYESNEK egyetemes német könyvtára 
volt. SCHLOSSER a X V I I I . század történelmében (3. Aufl. 
1843. Bd. 2. S. 609.) találóan mondja: «Nicolai akép akarta 
német, mint Diderot és d'Alembert francia módon az uj 
fölvilágosodást a tudomány összes ágaira kiterjeszteni; a 
franciák evégett a párisi közönség részére az encyklopaediát 
szerkesztették, Nicolai pedig német tudósok számára az 
egyetemes német könyvtárt (Allgemeine deutsche Bibliothek) 
irta. — Nicolai 1771. március 8-án Lessinghez irt levelében 
(Lachmann, Bd. 13. S. 283.) jellemzően mondja. «Adná 
Isten, hogy a német könyvtárra ne is lenne szabad többé 
gondolnom ! Már sokszor föl akartam vele hagyni; de tudja 
ön, hogy mi tart ettől vissza ? A theologiai cikkek. Ezek a 
német főkben olyan forradalmat támasztottak, hogy azokat 
nem szabad elejteni; sok emberben kétkedést ébresztettek 
s ezáltal a vizsgálódást megindították.» 

«Mindezek dacára a protestáns papsággal, mint Spal-
ding, Teller, Zöllner és másokkal szoros baráti viszonyban 
állott. 1775-ben az egész államtanácsnak egyhangú hatá-
rozata az «egyetemes német könyvtárt» «hasznos mű-
nek» nyilvánította s ezt a határozatot «A porosz királyi 
rendeletek gyűjteményébe» (1775. S. 366.) fölvette. 

«Az uj műveltség az evangelikus világnak különbség 
nélkül minden osztályába behatolt . . . 1 

Leginkább rajongtak Rousseauért. Lessing, Herder, Ja-
cobi, Goethe, Schiller, stb. Rousseaunak lelkesült tisztelői és 
hívei voltak. 2 Kant annyira el volt általa ragadtatva, hogy 
egy alkalommal Rousseau tanulmányozása közben megtör-
tént vele az a hallatlan dolog, hogy megszokott sétáját el-
feledé; és Scheffner 1766. augusztus 16-án azt irta Herdernek, 
hogy Kant gondolataival állandóan Angliában van, mivel 
Hume és Rousseau ott tartózkodnak.3 A felsőbb hivatalnok-
világnak tudományos köreiben a «contract social»-t ugy tekin-
ték, mint az államhatalom jogainak egyedüli forrását.4 Hettner 
azt mondja, hogy Rousseau Németországban még nagyobb 
tiszteletben részesült, mint A franciák között. 

A német irodalomtörténetben egész a mai napig érint-
hetetlen fable convenue, hogy a modern német bölcseletet 
és irodalmat a német protestantismus őstermékének szokták 

1 Hettner, Geschichte der deutschen Literatur, II. 36. 176. 197. 199 
203. 306. 

2 V . ö. Hettner, III. 4. 253. 287. 315. 1. 
3 Lebensbild Herder's herausgegeben von seinem Sohn. 1846. I 

S. 165. 

4 Adolf Stölzel, Carl Gottlieb Svarer. Berlin, 1885. S. 186. 187. 
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feltüntetni s azoknak «komoly erkölcsi és vallásos jellegét» 
a francia könnyelműséggel és hitetlenséggel ellentétbe állí-
tani. De valósággal a költői irodalom, melynek Wieland és 
Lessing vetették meg az alapját, ép úgy a kii/földről vite-
tett be Németországba, mint a bölcselet, melyet Kant és 
Fichte kezdeményeztek. Az angol-francia skepticismus és 
sensualismus a német gondolkodókat és költőket a ke-
resztény hit és életnézetek alól való emancipatióra vezették 
és azt a viharos időszakot idézték elő, melyből az úgyneve-
zett ujabb német irodalom származott. 

Rousseaunak forradalmi naturalismusa volt tulajdonképen 
a gerjesztő elem az ujabb német költői irodalom kiképzésé-
ben. Lessing Náthánja nem más, mint Rousseau a német 
rationalismus hálóköntösében, Schlegel Frigyes Lucindája, 
Wieland sikamlós regényei nem egyebek, mint a Héloise és 
Júlia német másolatai. Goethe Götzében és Schiller Rablói-
ban a «contrat social» — a történeti viszonyok a társadalom 
rendje ellen való harc — gondolatai kísértenek. 

Ugyanily hatalmas befolyást gyakorolt Rousseau a né-
met bölcseletre. Kant azokat*a vallási, erkölcsi és politikai 
nézeteket, melyek az ö sajátságos bölcseleti álláspontjának 
várát, széles vízcsatornaként, körülveszik, lényegileg Rous-
seauból merítette. Az idősebb Fichte jogbölcseletében egészen 
Rousseau elméletét fogadja el. Hegel is, mielőtt mint udvari 
állami bölcselő a monarkhikus absolutismusnak szolgált volna, 
annál a tűznél melegedett, amelyet Rousseau contrat socialja 
gyújtott meg. Egész határozottan lehet mondani, hogy a 
francia forradalmi eszméket Hegel hozta felszínre. «A har-
mincas évek végén», mondja Bluntschli, Rousseau állam-
elmélete uralkodott az összes német főiskolákon.» De a 
legmélyebbre hatoltak Rousseau eszméi a német pádagogia 
terén. Az a keresztényellenes naturalismus, amely a német 
iskolákon Pestalozzi és Basedowtól kezdve Diesterweg és 
Fröbelig uralkodott, egészen Rousseau szelleme.1 

1 V . ö. HafTner, J. P. Rousseau und das evangélium der Revolution. 

1885 8. 23. 24. s. u. a. Voltaire und seine Epigonen. 1884. S. 2 8 — 3 4 . —" 

Niebuhr, a híres történész mondja: «Rousseau befolyása Németországban 

szörnyű nagy volt; sokkal inkább a kedély mélyére hatott, mint Voltaire; 

gyermekkoromban Rousseau volt a legtöbb szellemes ember hőse. (Geschiclite 

des Zeitalters der Revolution. 1845. I. 83.) — Goethe így szólott Ecker-

mannhoz : «Nincs önnek fogalma arról a fontosságról, melylyel Voltaire és 

az ő nagy kortársai ifjú koromban bírtak s arról, hogy mint uralták az egész 

erkölcsi világot. Életrajzomból nem egész tisztán világosodik ki, hogy minő 

nagy befolyást gyukoro'tak ezek az emberek ifjúságomra.» — J. P. Ecker-

mannn, Gespráche mit Goethe. Leipzig. 1868. II. 115. 
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Menczeí Farkas megvallja, hogy : «A reformatió kor-
szakában élö protestáns fejedelmek nem voltak komolyan 
őszinték, hanem csak képmutatók, mint VIII. Henrik, angol 
király, hesszeni Fülöp, szász Móritz és a rheinpfalziak, stb. 
Ezeknek csak az volt a szándékuk, hogy úgy a császári, 
mint a pápai tekintélytől elszakadjanak és meneküljenek ; 
sem az egyház, sem a birodalom egységét nem akarták, 
hanem a saját területén mindenik önálló akart lenni s azért 
mindenik saját államegyházat kívánt a maga számára.» 

«Azért a lutheránus és kálvinista buzgólkodókat nem-
csak az ős egyház ellen használták föl, hanem arra is, hogy 
az uj egyházban egység, melyre tekintettel kellene lenniök, 
létre ne jöhessen. Ha azonban ezek a buzgólkodók szigorú 
erkölcsösségük által a tobzódó fejedelmeknek alkalmatlanok 
lettek, nem volt kényelmesebb eszköz ellenük, mint a re-
naissance egyetemes divatját alkalmazni. Az úgynevezett 
humanisták, az egyetemeken a görög és latin irodalom 
tanítói, lettek a fejedelmek kedvencei, mert ezek őket 
mindazzal megismertették, ami a klasszikus ó-korban az 
érzékeket ingerelte és a leggyalázatosabb fajtalanságot is a 
szépség, a kellem és az éle ruháiba öltöztette. A protestáns 
egyetemeknek kegyelt humanistái most arra valók voltak, 
hogy a lutheránus és kálvinista buzgólkodókat ellensúlyoz-
zák. Az ó-klasszikusok tanulásából csak a pogány-kornak 
élvvágyát óhajták elsajátítani s abban a kereszténység, az 
erkölcsi komolyság, a germán fegyelem és becsületesség 
ellen fegyvert keresni. De ezt az aljas vágyat azzal takar-
gatták, hogy kötelesség a régi nyelveket alaposan ismerniök, 
hogy a bibliának görög és zsidó szövegét megismerhessék 
és ezáltal a latin vulgátától megmeneküljenek. Ezt a gondo-
latot bizonyára nagyon kevés biblikus nyelvész forgatta 
eszében, míg a renaissanceot művelő óriási tömeg csak a 
kereszténységet feledni, hogy ne mondjuk, gúnyolni akarta. 
Az egész német irodalom és művészet többé-kevésbbé po-
gány lett. A protestáns világban, melyben a keresztény 
szenteket hivatalosan mellőzték és elfeledték, most a pogány 
istenek és istennőknek nevei, képei és tulajdonságai, több-
nyire fajtalan regéikkel együtt, az iskolai oktatás, számtalan 
irásos és képes utánzatok, különösen pedig az udvari szín-
ház, a mithologiai udvari ünnepélyek, az olasz opera és 
halletek utján az összes müveit németek közbirtokává lőnek. 
Nem átallották államilag elvként kimondani, hogy valódi 
műveltséget csak a klasszikus tanulmányokból lehet meríteni, 
s azért a németnek született s megkeresztelt ifjút a közép-
és felső iskolákban kiválóan a görög és római klasszikusok 
ismeretére kell tanítani . . . Amint most, úgy már a mult 
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században is tűrték vallási és egyházi tekintetben a szabad-
kutatást, habár a politika terén szigorú ellenőrzést gyakorol-
tak is. A fejedelmek és miniszterek örömmel pártfogolták a 
szabadszellemeket. Az egyetemek bölcsészeti tanszékein 
egyedül olyanok tündököltek, akik a kereszténység ellen 
foglaltak állást s a theologiai karon csak neologok és ratio-
nalisták tanítottak, akik a divatos bölcselethez csatlakoztak 
s bibliával és hittanítással csak azért foglalkoztak, hogy — 
amint dicsekedve mondták, abba egy kis értelmet öntsenek.1 

A jelen századnak húszas éveitől egész a negyvenes 
évekig a racionalisták némely egyetemeken akép uralkodtak, 
hogy előadásaikat minden aggodalom nélkül vallásgúnyolással 
fűszerezték, ily módon igyekezvén hallgatóik szeretetét 
megnyerni. 2 

Tájékozásul ajánljuk Eilemek «Denkwürdigkeiten» című 
iratait, melyekből a kötelezett krisztustagadás szerencsétlen 
korszakáról Altenstein porosz kultuszminiszter kormányzása 
idejében kellő fölvilágosítást nyerhetni. Még veszedelmesebb 
lön a dolog, midőn Berlinben a kormány a Hegel-féle böl-
cseletet kezdé pártfogolni, hogy az akkori, még a háborúk 
lelkesedésétől hevülő ifjúságot keresztény-német elveiből kivet-
kőztessék s Krisztus istenségének megtagadása és a hazát ért 

1 A protestáns egyetemek szellemét illetőleg a je len század elején és 

a mult század végén különösen jellemző, hogy Oehme F . (Göttinger Errin-

nerungen. Gotha, 1873.) Stäudlin Károly Frigyesről így ir : «Egyedül ő volt 

az a theologia tanárai közül, kinek a szobájában Krisztus képe függött.» 
2 Halléban, ahol az északnémet prédikátoroknak legnagyobb része ki-

képeztetését nyerte — körülbelül 900 protestáns theologus volt beirva — 

az ismert nevű Gesenius egészen ilyen szellemben tartá az egyháztörténelem-

ből előadásait. «Én», mondja Krummacher E. W. «Geseniust nem tudom 

máskép elképzelni, mint günyos mosoiylyal az ajkai körül, valahányszor alkalma 

nyilt valamely keresztény igazságnak vagy bibliai csodaeseménynek érinté-

sére. Nevezetesen egyháztörténelmi előadásaiban tört elő hitetlensége teljes 

frivolitással. Sokszor azt képzeltük, hogy az ő vezetése alatt valami bolondok 

házán járunk végig, amely csak szánakozó részvétre vagy homéri kacajra 

nyújt anyagot. Az utóbbi bőven is megjutalmazá a tanár úr élceit. A terem-

nek legtávolabbi része is ettől visszhangzott. Jaj annak, aki Isten földi egyhá-

zának történelmét csak ennek a theologia tudori kalappal díszített torzképrajzoló-

nak előadásából tanulta ismerni.» (Krummacher F . W . Eine Selbstbiographie 

Berlin, 1869. S. 39.) Dr. Martin K. püspök beszéli Geseniusról: «Szent irás 

magyarázati előadásain gyakran a legkínosabb unalom szállott meg, mert 

annak amit nyelvtani szómagyarázata közben fejtegetett, már legnagyobb részét 

tudtam. Azonban ez az unalmam számtalan üres és néha szentségtörő tréfái 

következtében, melyekkel előadásai alkalmával hallgatóit mulattatni akarta, va-

lóságos útálattá változott.» (Martin, Zeitbilder. Mainz, 1879. S. 75.) 
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gyalázat miatt az önistenítéssel vigasztalják. Ez az a kor 
volt, amelyben a theologiai karok majdnem minden egyete-
men vetélkedtek abban, hogy a legjelentéktelenebb szelle-
meket, még ha theologusok nem voltak is, hacsak a ke-
reszténység ellen való gyűlöletüket bármily úton-módon 
kifejezték, a theologia tudoraivá nevezék. Ez a tisztelet 
egyformán megilleté a fölíiletes középszerűséget úgy, mint 
a leggazabb istenkáromlást. Midőn Hengstenberg, Berlinben 
1830-ban, először lépett föl az elkereszténytelenítés rend-
szere ellen, a pártfogolt pogányok és zsidók hivatalos dü-
hösséggel ordítoztak körülötte és Altenstein kultuszminiszter 
Góthában Bretschneider egyházi tanácsost fizette, csakhogy 
Hengstenberg ellen irjon. Tudjuk, hogy Sziléziában miképen 
bántak ugyanakkor a jámbor lutheránusokkal; mindazt ül-
dözték, aki még keresztény hiten volt. 1 

Menczel a jelenkornak viszonyairól így nyilatkozik: «A 
német müveit közönség s a hivatalnoksereg nagyrésze ide-
genkedik mindentől, ami keresztény jelleget visel magán 
(akár protestáns, akár katholikus legyen) s átalán az az elő-
ítélet uralkodik, hogy az emberiség fönnállhat egyház nélkül 
is, egyedül a humanismus és a természeti erkölcsök alapján. 
A protestantismus nevében ellenállhatatlan gyűlöletet táplál-
nak a katholikus egyház ellen. A műveltség nevében azt 
hiszik, hogy a protestantismusban irtózni kell mindentől, ami 
kiválóan keresztény. Ez pedig nemcsak gonosz szokása a 
rationalisinusban fölnevelt nemzedéknek, amely csupa kénye-
lemből nem akarja a dolgot komolyabban megfontolni, 
hanem egyszerűen meggyökeresedett vallásgyülölet. Sokan 
még elég értelmesek, hogy meggondolják, miszerint a kö-
zönséges embernek még van szüksége az egyházra, ha csak 
nem akar egészen elvadulni és csak a müveit osztálynak 
van kiváltsága arra, hogy magát az egyházi dolgok alól 
fölszabadítsa. Mások ellenben azt a reményt táplálják, hogy 
a népoktatás által még a közönséges embert is föl lehet 
emelni a müveit közönség értelmi magaslatára. Ez a véle-
mény a romboló iránynak nagyon hasznos és a forradalomra 
nézve eddig még a nyugalom korszakában is kedvezőbb 
v°lt, mint bármi más. Ugyanis a hitetlenség a müveit kö-
zönségnek nyilt vagy hallgatag beleegyezésével terjed tovább 
a társadalomnak alsóbb rétegeiben, részint a népoktatás által, 
mely a keresztényellenes szellemtől áthatott tanítóképző 
intézetekben gyökerezik, részint a sajtó, de leginkább a hitvány 
helyi lapok által. A hitetlenek száma a nép és nevezetesen 

1 W . Menczel, Kritik des modernen Zeitbewusstseins (2). 1873. S. 9. 

281. 282. 
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a7. ifjúság között borzasztóan szaporodik s hitetlenscgök ~~ 
amint az máskép nem is lehet — a legdurvább és legva-
dabb alakban nyilatkozik. A hivő katholikusok és protestán-
soknak ellenmüködését a nyárspolgárság, ép úgy, mint a 
romboló párt, folyton gyanúsítja. Ha az egyház az állam 
közreműködése nélkül lép föl, azonnal a legborzasztóbb papi 
uralom ellen lármáznak. Ha pedig az állam az egyházat 
támogatja, akkor a filiszterek a demokratákkal unisono 
reactióról és lelkiismeret-kényszerről kiabálnak. Ily körül-
mények között megmagyarázható, hogy nemcsak a március 
előtti időkben dr. Strausz, Ruge, Bauer Brúnó a keresztény-
ségnek megszűnését hirdetik, hanem, hogy a március utáni 
időkben is olyan férfiak, mint Diesterweg, stb. utópiáikat 
közszemlére állították. A nyárspolgárság, mely az ilyen 
irányt folyton tetszésével kiséri, maga sem tudja, mit cse-
lekszik, mert nem akar forradalmat és annak mégis a kezére 
játszik. Hasonlít a szegény kis mezei légyhez, mely az óriás 
fiók kakuktól fészkében állandóan remeg és azt ostoba sze-
retetében mégis mind nagyobbra neveli. 

«Magasabb szempontból tekintve ez az üzelem vigasz-
talannak és őrültségnek látszik. Emlékeztet a próféták sza-
vaira, melyekkel azok az Isten kiválasztott népéről szólanak. 
Ugyanaz a megátalkodottság és vakság, ugyanaz a dac, 
ugyanaz a kényelemszeretet, ugyanaz a magát okosnak kép-
zelő ostobaság, ugyanaz a hamis buzgalom mutatkozik 
mindenütt, akár az izraelitáknál. Mindenfelé idegen bálvá-
nyoknak szolgálnak és hamis prófétáknak udvarolnak. Min-
denki hiszi, hogy nagy jövő előtt állunk, s keresik a Mes-
siást, mindenütt, csak ott nem, ahol föltalálható. A bűnt 
erénynek, az istentelenséget vallásnak tartják. A Szentlélek 
elleni bűnök a világtörténelemnek egy korszakában sem 
uralkodtak még oly szemtelenül, mint napjainkban. De a 
népek istentelensége még mindig megbűnhődött s ezután is 
büntetésre talál.v A népek bódító kelyhe üregében rejti a 
keserű halált. Majd meglátjuk, mikép lehet Isten és egyház 
nélkül boldogulni, ha a forradalom ördögi müveit az önelé-
gült nyárspolgárok lábai előtt kezdi el.» 1 

A protestantismusnak egyik legkimagaslóbb alakja GRO-
TIUS HUGÓ . Életrajzát németül az ismeretes LUDEN HENRIK irta 
meg, mely életrajz régi ugyan, de azért még mindig nagyon 
becses. Ebben a többek között ez áll: 

1 Menczel W., Kritik des modernen Zeitbewusstseins. 1873. S. 245—247. 
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«Grotius már 1614-ben így ir THOU elnökhöz: «Az 
egyházban némi javításra volt szükség; de a térítés túl-
zása által hiba történt. Míg egyrészről az érdemekben való 
veszélyes bizakodással fölhagytak, addig más részről az a 
vélemény kapott lábra, hogy a jó cselekedeiek megvetendó'k; 
a babona iránt táplált ellenszenvből oly szertartás keletkezett, 
mely hidegségében megmerevül s a már elviselhetetlen zsar-
nokságtól való félelemből egész a fejetlenség határáig 
mentek.»1 

«Kutatásai közben azt tapasztalta, hogy a katholikusok 
tévedése alapjában véve nem olyan nagy; hogy az, ami 
egyházukban gyűlöletes, csak visszaélés; s ügye iránt (célja 
volt az egész kereszténységet újra egyesíteni) leginkább azért 
lelkesedett, mert azok a reformátorok, akiket mint pl. Me-
lanchtcnt és Erasmust klasszikus tudományuk és szelíd s 
szeretetreméltó gondolkozásmódjuk miatt leginkább tisztelt 
és becsült, épen úgy gondolkoztak, mint ö. Franciaországban 
való tartózkodása alatt a római egyháznak sok kitűnő em-
berével ismerkedett meg, akik a fölfoghatatlan dogmákhoz 
való érthetetlen ragaszkodásuk által nem vesztették el a 
fönséges, nemes és magasztos iránt való vonzalmukat, mint 
honfiainak legnagyobb része; és katholikusok voltak azok is, 
akiknek szabadságát és megmentését köszönhette. 

«Grotius már 1625-ben irt egy költeményt a szűz 
Máriáról, melyben VIII. Orbán pápát a féltékenykedő pro-
testánsok boszantására, nagyon megdicséri. Lassankint az 
egész hierarchia megnyerte tetszését. A hierarchia, az egy-
ház legősibb intézménye, mely véleménye szerint talán épen 
az apostolok idejéből vette eredetét, sok dicsőt és jót 
cselekedett és föntartott a háborúk, a barbárság és a zsar-
nokság ellenében is! Lehet, hogy ténykedése közben hatal-
mával visszaélt, de a visszaélések nem a szellemében és 
lényegében találják alapjukat. Az időviszcnyok szerint először 
is a világi hatalmaknak ellenszegülése kényszerűé erre; ké-
sőbb talán tovább ment, mint szükséges vala, de a szellemi 
iga mindig szelídebb volt s könnyebben le lehetett rázni, 
mint azt, amelyet a világi zsarnokok szoktak a népekre rakni. 

«A pápát szükségesnek tartá, hogy a béke és a nyu-
galom a kereszténység között visszaállíttassék és maradandó 
legyen. A katholikus tanokat, melyek a protestánsok között 
a legtöbb ellenmondásra találtak, megtanulván a történe-
lemből azoknak célját és azt, hogy mikép keletkeztek az 

1 Epistolae l lug . Grotii, quotquot reperiri potuerunt. Amstelodami, 1687. 

Fo]. — Epist. 58. pag. 19. 
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idők különféle viszonyai között — ismerni, mind szelídebb 
vikí gításban szemlélte.»1 

Grotius még a katholikus egyháznak szertartásaival is, 
melyek a protestánsok előtt a gúny tárgyai voltak, mert 
jelentőségöket nem fogták fel és hideg, értelemmel azoknak 
lényegét megérteni nem tudták, annálinkább kibékült, minél 
mélyebben vizsgálta azoknak alapját és eredetét: de sokkal 
költőibbek és titokzatosabbak is azok a szertartások, sem-
hogy az ő jámbor lelkét érintetlenül hagyhatták volna. De 
minél jobban tiszteié a katholikusokat, annál alább szállt 
előtte a protestánsok tekintélye s néhány reformátorról, mint 
magáról Kálvinról is oly hangon beszél, amely mutatja, 
hogy azoknak a kereszténység körül szerzett érdemeiket 
nem nagyon sokra becsüli.2 

«Értsük meg: Grotius véleménye szerint a reformatío 
nem volt fölösleges; hanem kétségbe vonta, hogy a változás 
javulás lett volna: 3 mikép lehet a katholikus egyházat meg-
javítani, ha tőle elszakadtak és annak az egyháznak a ba-
jait gyógyítani, amelylyel többé nem érintkeztek? Nem az 
egyetemes egyháztól való elszakadás által kellett volna gyó-
gyulást és menekvést keresni, hanem annak kebelében a 
magot jámbor szívvel elvetni és oly jónak lenni, aminőnek 
csak embernek lenni lehetséges s a többire nézve a jó magvak 
fejlődését gyermeki odaadással Istenre bízni. Az ilyen javí-
tások lettek volna a kereszténység és az ős egyház szelle-
mében! Ily értelemben gondolta Grotius az emberiség javára 
kötelességének azt a borzasztó szakadást kiegyenlíteni s 
amennyire tőle telik e célért élni s ha lehet, ezt meg is 
valósítani. Megható volt látni azt a szent komolyságot, 

1 A bibliát a hagyománynyal teljesen megegyezőnek tartá, maximé in 

negotio justificationis, in quo protestantes sitié causa triumphant. Ep. 622. p .943. 
2 Ep. 534. p. 914, 1641-ből: Reformati fermt omncs seditiosi.— Cas-

sander vir optimus ac doctissimus et ol> id Calvini odio dignissimus. Ep. 

1520. p. 689. s. t. 
3 Ep. 61 u. p. 039. «Vitia, quae in ecclesiam irrepserc, sanari parvelim. 

Sed an rectum et ex usu fuerit ei malo mederi velle per divortium, etiam 

atque etiam cogitandum est, praesertim cum ex dogmatis appareat non ad-

fuisse novas partes facientibus Dei spiritum, et praeterea per illos alia vitia 

influxerint, et semel introducta secedendi licentia novas semper peperit partes, 

nunquam cohaesuras.» — Ep. 607. p. 93S. «Malos móres corrigi aequum. 

Sed an non hoc meüus successui-um fuerit, si quisque semet repurgans pro 

repurgatione aliorum preces ad Deum tulisset, et Principes et Episcopi cor-

rectionem desiderantes, non rupta compage, per Concilia Universalia in id 

labora»«ent, dignum est de qűo cogitetur.» — L . továbbá Ep. 158. p. 60. s a 

többieket. V . ö. még a Hist. Belgic. szebb helyeit, p. 8 et. seq. 
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amelylyel e szándékának kivitelére törekedett . . . Lelkében 
mélyen érezte, «hogy életének hátralevő napjait nem hasz-
nálhatja fel jobban, mint ha a vallás ügyeit, melyeket a re-

formátorok a saját belátástlkat követvén s a helyett, hogy 
magukat reformálják, másokat javítani törekedvén — épen 
nem mozdítottak elő, hanem inkább oly anyának adlak létet, 
aki folytonosan újabb szakadásokat fog szülni—elősegíteni.» 
Ls hogy ezek a szakadások hová vezettek s mily borzasztó 
nyomornak adtak létet és nevet: azt bizonyítják ama szám-
talan szerencsétlenek könyei, kiket Grotius látott, bizonyítják 
a földúlt országok és elpusztított városok, melyeket beuta-
zott s bizonyítják a keresztény vérnek patakjai, melyeket 
keresztény kezek ontottak részint háborúkban, részint or-
gyilkos módon.» 1 

Stark János Ágoston báró, a hessen-nagyhercegségi pro-
testáns fóprédikátor és egyházi tanácsos 1803-ban így irt: 
«Ismeretes dolog, hogy a XVI. században Német- s Francia-
országban és a Sveicban keletkezett protestantismus a sza-
bad eszméknek a tudományok visszaállítása következtében 
mindinkább nagyobbodó elterjedéséből származott . . . . 
Mindaz, ami ebben a korban az irodalom által fölvilágosulni 
s a régi előítéletek fölé emelkedni akart, a reformátorok 
pártjára állott, s jogosan mondhatjuk, hogy a protestantis-
mus abban az időben a bölcselkedésnek elfogadását nagyban 
előmozdította. Századoknak nagy tekintélyeit nemcsak meg-
támadta, hanem azokat vakmerő gúnyjával a porba is 
tiporta úgy, hogy mindezekre még rnost sem gondolhatunk 
vissza csodálkozás nélkül! Alapelveket, véleményeket, hitet, 
eszméket, amelyek azelőtt érinthetetlenek voltak s az irántok 
táplált kétely a legnagyobb bűnnek tekintetett, oly merész-
séggel támadták meg, melyhez hasonlítva még a legvakme-
rőbb bölcselők nyilatkozatai is kicsiségek voltak. Ez a nagy-
szerű példa számos követőre talált és hogy mennyire követték 
még azok az országok is, amelyekbe a tudományos fölvilágoso-
dásnak csak nagyon, kevés sugara hatott be, azt eléggé 
tudjuk a történelemből. 

«Minthogy az emberi léleknek az a természete, hogy 
az első merész lépésnél nem állapodik meg, hanem tovább 
halad; a bölcselkedés bátran remélhette, hogy a reformatio 
segítségével még tovább fog terjedni. Anyag és mag volt 
elegendő. Több ilyen reformátornak irataiban olyan alapel-
vek és nyilatkozatok fordultak elő, amelyek még egy XVIII. 
századbeli jakobinusnak is becsületére váltak volna. Tudjuk^ 

1 Ep. 534. p. 914. Ep. 474. p. 889; 487. p. S94. etc. — H. Eúd«n. 

Rugó Grotius. Berlin, 1806. S. 77. 302. 305. 308. 

r. 
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hogy Luther minő gyalázatos dicsbeszédet tartott a fejedel-
meknek, midőn így szólt: «És tudjátok meg, hogy a világ 
kezdetétől fogva nagyon ritka madár az okos fejedelem, 
de még ritkább a jámbor fejedelem. Az ilyenek kö-
zönségesen a legnagyobb bolondok,^ vagy a legpajkosabb 
suhancok a föld kerekségén stb.1 Ep ily kevés tiszteletet, 
szeretetet és bizalmat keltett a fejedelmek iránt megszokott 
jeligéje is: Principem et non latronem esse vix est possibile.2 

Egészen Carrier szellemében vízbefojtásra hí fel, midőn így 
ir: «az összes gazembereket, a pápát, a bíbornokokat és az 
egész pápai csöcseléket szeretném a tyrrheni tengerbe foj-
tani.»3 Hogy ne forgatott volna föl minden erkölcsiséget, 
midőn a szabad akaratról való vitatkozásaiban nem irtózott 
ama borzasztó elvet hangoztatni, hogy: «Ha Isten nektek 
csakugyan tetszik, midőn a méltatlanokat megkoronázza, 
akkor sem szabad tőle elfordulnotok, ha az ártatlanokat kár-
hozatra küldi!»4 Mit gondolhattak, midőn azt haliák tőle, 
hogy ha valamely zsinat elrendelné, hogy az oltári szentséget 
két szín alatt kell magunkhoz vennünk, akkor ö és tanítványai 
vagy csak egy szín alatt, vagy egyátalán nem vennék azt 
magukhoz s mindazokat, megátkoznák, kik ama rendelet 
szerint mindkét szín alatt áldoznának.5 Az ö és a többi 
reformátorok irataiban több ilyen és még keményebb nyi-
latkozat is fordul elő, s ezeknek száma a köztük kitört bel-
viszály folytán még szaporodott úgy, hogy azokat itt mind 
fölsorolni nem is lehet. A tudós és mérsékelt Melanchton 
eléggé be is látta, hogy végre is hova fognak vezetni az 
ilyen merész nyilatkozatok és túlzások, s azért Camerarius 
nevű barátjának ezt irja: «Ha Krisztus meg nem ígérte volna, 
hogy velünk lesz a világ végéig, akkor félnék, hogy a sok 
viszály folytán a vallás egészen megsemmisül.»6 És valóban 
az akkoriban félelem nélkül hangoztatott vakmerő elvek 
szerint, melyeknek támogatására mindig kész volt a fegy-
veres kéz, nagyon lehetett félni, hogy az újítók minden meg-
levőt elvetnek és hogy a fölülkerekedett philosophismus 
általános uralomra vergődik.»7 

1 L . Deutsche Werke. Jena. II. Fol . 181. 182. 

2 Seckendorf , História Lutlieranismi. I. p. 212. 

3 Deutsche Schriften. Jenaische Ausgabe. S. 241. 247. 248. 266. 

4 D e servo Arbitrio. F . 465. 

5 Formul. Miss. T . 2. f. 384. 386. 

6 Epist. Lib. IV. 76. ad Camerarium. 

7 (A. v. Stark.) Der Triumph der Philosophie im achtzehnten Jahr-

hundert. Germantown (Frankfurt a. M.) 1803. I. 5 0 — 5 4 . 
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D IEZEL GUSZTÁV szabadelvű protestáns egyik figyelemre 
méltó iratában így szól: 

«Ma már nem szorul többé bizonyításra, hogy a német 
Protestantismus, habár létét az egyén föllázadásának a fönn-
álló egyházi tekintély ellen köszöni is, tényleg még sem 
alapítá meg a lelkiismeret-szabadságot, sőt még csak meg-
alapítani sem akarta azt, hanem csak a fejedelemséget sza-
badító fel a világi és egyházi birodalmi hatalom alól. A 
Protestantismus által a fejedelmek nyertek politikai és vallás-
szabadságot, de az alattvalók sehol. Luther, akinek politikai 
vagy vallásszabadságról sejtelme, a közszabadságról pedig 
fogalma sem volt, az akkori egyházkormányzatnak a komoly 
német kedélyt sértő kihágásain megbotránkozva, egyedül a 
pápa és a katholikus dogmának tekintélyét akarta megdön-
teni csak azért, hogy annak helyébe sokkal szűkebb körű 
és türelmetlenebb kormányformát helyezzen, miért is öt a 
hit- és lelkiismeret szabadság dolgában tekintélyül fölhozni 
épen nem lehet. O még megelégedett azzal, hogy azokat, akik 
tanításához alkalmazkodni nem akartak, eretnekeknek nyil-
vánító és elátkozó s föltette magában, hogy azt a hitet, amelyre 
évszázadok építtettek, megdönti. Halála után néhány évvel 
már derüre-borúra fejezgették le az embereket a lutheránus 
hitvallás nagyobb dicsőségére. 

«A protestantismusnak kültörténete kezdettől fogva szé-
gyenteljes. — Türelemről szó sem volt sehol, de annálinkább 
az alattvalóknak többszöri kónyszerített vallásváltozásáról, 
valamint a semmi által sem korlátolt fejedelmi zsarnokság-
nak, mely a francia királyok zsarnokságát is jóval fölülmulta 
— egyéb erkölcstelenségeiről. Ha a német reformációt politikai 
következményeiben szemléljük, megfoghatatlan, hogy mikép lehet 
arra valaki büszke. Az egyénnek egyedüli védelme a tartomá-
nyok kicsinysége és sokasága volt. Csekély fáradsággal és 
költséggel lehetett az egyik tartományból a másikba mene-
külni, ahol a menekülő esetleg hajlékot és védelmet talált. 

«Mielőtt a római kereszténység a németeket egyház-
politikai kötelékkel övezte körül, ezek sok kisebb, önálló, 
csak lazán összefüggő és egymással vitatkozó államocskákra 
oszoltak. Alig tépte szét a reformátió Németország nagy 
részében az említett köteléket, azonnal mindenfelé vissza-
vonás jelentkezett, az engedetlenség s a kicsinyes különc-
ködés daca érvényesült, a magasabb s általánosabb szem-
pontok gyűlöletbe és ellenségeskedésbe mentek át s 
bekövetkezett a politikai föloszlás. Mindazáltal azok az ős 
német néptörzsek, dacára visszavonásuknak, a külföldet le-
győzték, midőn azt a reformátióból keletkezett újabb álla-
mok biztonságuk érdekében segítségül hívták és védelmét 
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egy pillanatra sem nélkülözhették ! A protestantismusnak 
központjain önkény és fegyelmei lenség uralkodott, — ezt 
senkisem tagadhatja; a nemzeti jog letűnik s új keletkezik, 
mely eredete és kiilönfélescgére nézve tényleg — semmi jog; 
a nemzeti érzület kihal, a panicularisnius, melyet a fejede-
lemség képvisel, megsemmisíti a politikai szabadságot, vala-
mint a nemzeti életet s csak az udvari theologusok civako-
dásának ad' helyet. A köz- és politikai erkölcsök szűnő 
félben vannak; annak a német fejedelemnek a nevéhez, akit 
V. Károly ellenében a protestantismus megmentőjének szokás 
nevezni, nemcsak a külföldnek Németország legbensőbb 
ügyeibe való beavatkozása fűződik, hanem még a leg-
piszkosabb árulás is. Szóval: a nemzeti ügynek romjain és 
a nemzeti egység ellenében fölemelkedik a rablásra és önkényre 
alapított szellemi és világi zsarnokságra utalt, minden benső 
jogosultság és szükségesség nélkül egyedül a sorsra bízott 
és a külföldtől függő fejedelmi területi állam. 

A katholikus egyháztól való elszakadás által a német 
egyediség (individnalismus), melyet az némileg megzabolázott, 
a legvadabb önzéssé fajult. Fejedelmek, akik legnagyobbrészt 
ép oly lelkiismeretlenek, mint minden magasabb célt nélkü-
löző egyének voltak, egyedül ama zabolátlan szellemtől 
űzettek, melyet később «germán szabadságnak» kereszteltek; 
a nemzet testéről egyes rongyokat leszakítanak, melyeket 
ép úgy, mint a népet magánbirtokuknak tekintették s az 
egészet a külföld által biztosíttatták maguknak. Ha még 
annyira meg vagyunk is győződve arról, hogy a reformatió 
valóban nemzeti mozgalom volt, mégis az általa fölvett kül-
alak, a különállónak, az egyetemes, a partikularismusnak a 
nemzet fölött adott elsőséget. A nemzet a nemzeti moz-
galomnak végrehajtására nem talált alkalmasabb egyéneket, 
mint a fejedelmeket, és ezek, a különállás képviselői, azt a 
mozgalmat a saját önző céljaik kielégítésére fordították. 

«Ki tagadhatja továbbá, hogy mindezek első sorban is 
a reformatiónak politikai következményei, mely által az 
egyetemesre nézve oly sok vívmány elveszett, mely által a 
keleti tengernek németek által lakott tartományai s a nyu-
goti műveltség folytán megtermékenyített Lengyelország oly 
hatalomnak esett áldozatul, amely az egész nyugattal szem-
ben fenyegető állást foglal el s nyiltan kijelenti, hogy az 
egészet el akarja nyelni ? Vagy lehet-e tagadni, hogy azok a 
borzasztó háborúk, melyek a reformatióból keletkeztek, a 
legvirágzóbb államokat tönkre tették, másokba pedig a 
szétmállás és legborzasztóbb benső katasztrófáknak csíráját 
ültették ? Valóban, a nyugat gyöngesége, a hosszas megha-
sonlás eredménye, korunkban (1885!) sokkal ismertebb, mint 
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valaha volt s rémítőn világossá lett, hogy Németországnak 
szétdarabolt részei a katholicismustól csak azért szakadtak 
el, hogy az orosz uralom alá jussanak s hogy Németország 
csak azért szűnt, meg római lenni, hogy orosz lehessen s az 
egész nyugatot oroszszá tenni segítsen. A német reforma-
tiónak politikai következménye nélkül Oroszországnak és 
befolyásának egész Európa szívéig, sót annak véghatáráig 
való előnyomulása nem képzelhető. 

«Ma már nem lehet többé a felől kételkedni, hogy a 
Protestantismus abban az alakban, melyet Németországban 
öltött, öntudatosan vagy öntudatlanul, de Oroszországnak 
benső szövetségese. 

«A protestantismus Oroszországnak benső szövetségese! 
Ez ismét oly szó, mely nagyon sok, általában elfogadott 
szólamot és képzelödést megzavar s számos, a magánéletben 
tiszteletreméltó filisztert nagyon kellemetlenül érint, akik azt 
paradox igazságtalanságnak fogják mondani. 

«A német protestáns, akit a katholikus egyház ellen 
való gyűlöletben neveltek föl, s aki sem műveltsége, sem 
közélete által nem volt képes a vallási s egyházi kérdéseket 
politikai szempontból vizsgálat aiá venni, a görög-orosz egy-
házban saját hitének rokonát látta. Hiszen ennek az egy-
háznak sem volt pápája és Luther is elfogadhatóbbnak tartá 
a törökkel való szövetkezést, mint a római szentszékkel 
való összeköttetést. S ezt a német protestantismus szelle-
méből egészen ki is okoskodták; ama protestantismusnak 
szelleméből, amely sehol és soha politikai szabadságra nem 
jutott, amely mindig bizonyos dogmatikus formákkal korlá-
tolta el magát, a legszűkebb polgári körökben mozgott, s a 
saját erejéből legfólebb csak kisded társadalmi képződményt 

, alkotott. A német protestantismusnak lényege még ma is a 
caesaropapismus, az egyház-politikai atyáskodás, s ebben áll az 
Oroszországgal való rokonság. A fejedelem a legfőbb püs-
pök; az egyházi törvényszék (Consistorium), melyen nem 
ugyan, mint Oroszországban, egy tábornok, hanem jogász 
elnököl, a német evangelikus tartományi egyházaknak kor-
mányzó közege. Ezek az egyházak az állammal egész szer-
vezetükben oly bensőleg vannak összenőve, hogy szabadsá-
gukról az államhatalommal szemben szó sem lehet. Az 
egyház náluk állami intézmény épúgy, mint például a 
rendőrség stb. Ennek kell az állam egész esetlegességére 
nézve bizonyos erkölcsi, természetfölötti köteléket képeznie, 
az államnak mintegy isteni biztosítékot kölcsönöznie. Mind-
ezek egészen megegyeznek az orosz viszonyokkal. 

«A protestantismus Németországban — úgy kicsinyben 
mint nagyban — • a zabolátlan individualismusnak fölszaba-
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dítása által a nép- és államalkotmánynak szervezetét szétdúlta, 
aláásta s a bureaukratiát, e külső gépies intézményt úgy 
tünteti föl, mint azt az egyedüli hatalmat, amely a bensőleg 
szétmállott, egymással ellenkező s folytonosan hadilábon álló 
elemeket külsőleg egyesíteni képes . . . Az állam eme súr-
lódások között, úgy jelenik meg, mint az egyedüli kiegyez-
tető hatalom szemben a bellum omnium contra omnes-szel, 
melyet ugyan nem acél fegyverrel vívnak, hanem az a?iyagiak 
hajhászatának féktelensége a polgárosultságnak eszközeivel 
folytat. A határtalan individualismus az, melyet egyedül a 
bureaukratia gépezete tart össze, de úgy, hogy a népnek 
atoviistikus jellege gondosan föntartatik s még élesebben 
nyilatkozik s a szerves alkotmányok képződése megakadá-
lyoztatik.»1 

«A mai állam, vagy azok, akik azt kormányozzák, 
elméletben nem engedik meg, hogy az alattvalónak gon-
dolat- és lelkiismeretszabadsága legyen; csakis az államilag 
helybenhagyott gondolatnak volna szabad külsőleg nyilat-
koznia . . . Más részről meg figyelemreméltó jelenség ko-
runkban, hogy míg minden politikai irat, mely habár a 
legnyugodtabb s a lázadás minden célzatától ment módon 
azt meri elárulni, hogy az uralkodó rendszerrel nem igen 
vág össze, kérlelhetetlen üldöztetésnek van kitéve, addig az 
olyan iratokat, melyek az állam által jóváhagyott világ-
nézettel teljesen ellenkező erkölcsi és vallási elveket szórnak 
a nép közé, majdnem akadálytalanul terjeszthetik. Államaink 
máról holnapra élnek. Attól nem félnek, hogy a puszta el-
méletből közvetetlen veszély keletkezik, sőt inkább úgy 
tekintik — még pedig joggal — az elméleteket, mint a 
politikai törekvéseknek villámhárítóját. Innen van azoknak 
eltűrése, amit a rendöruralomnak e korszakában nem lehet a 
szabad véleménynyilvánítás iránt való tiszteletből származ-
tatnunk. 2 

1 Gusztáv Diezel, Die Katholische Kirche als geschichtliche Macht und 

die politische Unfähigkeit der protestantischen Richtungen in Deutschland. Ein 

Wort zu den «Zeichen der Zeit.» Göppingen 1856. S. 31. , 32., 53., 54., 56., 

62., 65., 70., 81. , 101. 
2 Diezel , i. h. 3. ]. — Hasonlóan nyilatkozik Heine 1852-ben az 

«Uber Deutschland» című művének második kiadásához irt előszóban (Werke, 

V . S. 17.) : «Midőn e műnek első kiadása a sajtó alól kikerült, s egy pél-

dányát a kezembe vettem, megijedtem a sok csonkítás miatt . . . A csonkí-

tásokat eszközlő kezet inkább a caesartói mint az Istentől való felelem ve-

zette, s míg minden politikai kétértelműséget kitörölt, megkímélte a vattásra 

vonatkozó legaggasztóbb kifejezéseket is.» — Carlyle Tamás, conservativ angol 

iró, aki nem tévesztendő össze a hasonló nevű híresebb Íróval, 1845-ben 
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«Történelmi tény, melyet csak az értetlenség tagadhat, 
hogy a római egyház az alapja annak, amit a manapság 
gyakran használt kifejezéssel «világi polgárosultságnak» ne-
veznek. — A reformatió által a kereszténységben okozott 
szakadás folytán a mozgalom a föntartás elvét háttérbe 
szorította. A nyugot legnevezetesebb népelemének elszakadása 
folytán tovább terjedésében megakadályoztatván, s lénye-
gében megtámadtatván, azóta legfőbb figyelmét arra kelle 
fordítania, hogy megtarthassa legalább azt, amije még 
megmaradt . . . Mert a reformatió nemcsak külső állagá-
ban, hanem lényegében . is, legalább lehető fejlődésében 
támadta meg.» 

«Nagyon jellemző, hogy a mi német polgárságunk egye-

így ir: «Az európai kormányok legnagyobb része, amennyiben csakis a világ 

békéjének föntartására törekszik, annyira gondatlan a magasabb emberi érdekek, 

s oly érzékeny a politikai botlások iránt, hogy az általuk foganatosítandó 

censurát lehetetlen hejyesen kezelniök. A politikai nyugtalanság az a nagy 

kísértet, amely a szárazföldön folyton a hivatalnok világ szeme előtt lebeg . . . 

Ha valaki a politikát nyelvvel, vagy tollal nem műveli, az nem veszedelmes 

egyén. Amennyiben a hit és erkölcs elveit pusztán gondolattárgyakuak tekin-

tik, vagy olyan dolgoknak, amelyek egyedül a jövendő életre vonatkoznak, 

a censor azokat figyelembe sem veszi. Ha pedig valamely könyvben egy-két, 

talán egészen hasznos politikai megjegyzés foglaltatik, azt nem szabad kiadni, 

vagy ha kiadják, elkobozzák, míg a benne előforduló erkölcstelenséget, nyil-

vános botrányt, fölforgató hitetlenséget, romboló eretnekséget és hajmeresztő 

istenkáromlást a sok foglalatosság közepette, egészen észrevétlenül hagyják. 

A censura, melynek feladata volna a nép között a hitet és az erkölcsöt fön-

tartani, tényleg megszűri a legyet és lenyeli a tevét, mert maga a censor is 

vagy bűnrészes, vagy hivatása nem terjed addig, ahol a gonosz létezik.» — 

«Az egyetemi tanárok fölött épen nincs semmi erkölcsi ellenőrzés. Egyik 

vagy másik tanár félévről-félévre rendszeresen és egész nyíltan önti a mér-

get az ország ifjúságába. A hitetlenségnek e valóságos és elemi iskolái úgy 

vannak szervezve, hogy az ember csodálkozhatik azon, hogy miképen állhatja 

ki valaki az egyetemnek tüzpróbáját, mi több, mikép mehet át különösen a 

theologiai nevelésen anélkül, hogy a hitnek minden szikráját elveszítse szí-

véből. Csak az az egyetem jó , amelynek tanárai között a legellentétesebb 

vélemények képviselői vannak, kik közül némelyek a hit tanait védelmezik, 

mások pedig tagadják, amint ezt a tudományos tanokkal teszik, úgy hogy 

az isteni igazságot, melyet egyik tanteremben naponkint tanítanak, a másik-

ban naponkint megtagadják . . .» «Németország az összes északeurópai szabad-

gondolkozóknak és szabadszellemeknek nagy éléskamarája.» (The morál phe-

nomena of Germany, by Thomas Carlyle, Esq. of the Scottish bar. London, 
j 845. Magyarul : Egy angolnak bepillantása Németország egyházi és po-

litikai állapotaiba. Carlyle T . Breslau, 1870. S. 72. 73. 74. Németre fordí-

totta Richthofen báró. Boroszló, 1870. 72., 73., 74. 1.) 

5 
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dül a katholikus egyházban s annak történelmében talál el-
nyomást, jogsérelmet, üldözést és kegyetlenséget, míg a 
bureaukratiának hasonló önkényes cselekedetei iránt egészen 
közönyös. Attól félnek, hogy ha az egyház szabadabb volna, 
az inquisitiót, a máglyát, a kínzásokat stb. azonnal életbe 
léptetné, jóllehet most egészen más idők vannak s az ilyen sö-
tét jelenségek visszatérésére mai nap már okosan nem is 
gondolhatunk. Azonban ha rendőrségünk napról-napra foko-
zódó pénzbírság által igyekszik tanúságot kicsikarni, mely 
azt, aki teszi, gazembernek bélyegzi, vagy ha a rendőrség 
a legbecsületesebb embereket csak azért, mert azok az idő-
szerinti kormányrendszerrel ellenkező véleményen bátorkod-
nak lenni, a legkicsinyesebb boszúvágynak minden eszközével 
üldözi s anyagi jóllétöket aláássa, akkor vállat vonnak, az 
áldozatokat bolondoknak nyilvánítják, vagy pedig az eljárást 
egészen rendjén levőnek találják. Mintha ilyen ítéletet nem 
lehetett volna épen úgy, vagy talán sokkal könnyebben az 
olyanok fölött is hozni, akik egyéni vallási meggyőződésük 
által az egyházzal ellenkezésbe jöttek s ezért üldözést vagy 
halált szenvedtek. Az ilyen ellenmondás, melyben egészen 
gyanútlanul leledzenek, ép úgy tesz tanúságot belátáshiány-
ról, mint szellemi és erkölcsi viszásságról. Épen nem kétel-
kedünk azon, hogy a legkifejlettebb hierarkhiának működése 
sem volt soha oly elerkölcstelenítő, mint a mi rendörirnok-
seregünké ! 

«Ha politikai szempontból vizsgáljuk az ügyet, akkor a 
félig és az egészen müveit filiszterségnek azt az aggodalmát, 
melyet az az egyháznak az állammal szemben való szabad 
helyzete iránt táplál, rendkívüli ostobaságnak, bárgyúságnak 
nevezhetjük. Két, születésre nézve egyenlő hatalom egymás-
sal súrlódhat vagy civakodhat, de azért a súrlódások között 
a szabadság szépen virágozhat; az olyan erős intézmény, 
mint az egyház, az államhatalomnak bátran ellenszegülhet és 
ez az ellenszegülés jó befolyással lehet más intézményekre 
is, amelyeket különben a mindenható állam elnyomna. Ahol 
az államnak ilynemű mindenhatósága kezdettől fogva szilár-
dan áll, ott a politikai szabadságért való minden küzdelem 
vagy egészen hiába való, vagy egyátalán lehetetlen ; beszél-
nek ugyan a szabadságért való küzdelemről, szabadságharc-
ról, de az tényleg egészen más harc. Hol van az a hatalom, 
amely az államhatalomnak ellenszegülhetne s ezáltal a 
függetlenség és szabadság részére némi kis tért kivívni 
merészelne? Vagy minő gyümölcsöket hozott a szabadságnak 
alkotmányos működése? Semmiféléket. Az alkotmányosság, 
ahelyett, hogy az államhatalomnak némileg ellenszegülne, 
annak hatalmát korlátolná és szabályozná, még mindenütt 
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csak fokozta azt. Ahelyett, hogy az államtól a szabadság-
nak biztosítékául valamit kieszközölt volna, mindenütt csak 
arra törekedett, hogy a kormányzásban részt vehessen s ez-
által azt az állítását, hogy a szabadságért harcol, önmaga 
meghazudtolta. Nem alakult még a szárazföldön sehol olyan 
népintézmény, amely elég erős lett volna az államhatalom 
absolut jellegének megváltoztatására.1 

Az «Edinburgh Review» című híres angol folyóirat, mely-
nek munkatársai mindnyájan protestánsok, 1880-ban hozott 
egy cikket: «Németország,a jelenben és a múltban» cím alatt, 
a németországi állapotoknak megvilágosítására, amint azok 
a reformatió után alakultak, amely rendkívüli érdeklődést 
igényel.2 A folyóirat cikkét részben itt közöljük: 

«Az az ország, amely a roformatiónak bölcsője vala, a 
reformált hitnek sírja lön. A protestáns egyház haldoklik. A 
Németországról megjelent minden újabb mü és a személyes 
tapasztalás igazat adnak nekünk. A gondolkodó osztáLyok 
részéről minden hitigazságnak tagadása és a néptömeg kö-
zönye : ez a tevőleges és nemleges tényező, mely által Luther 
és Melanchton egyháza elpusztult. Mikép történt ez ? mi volt 
az a komolyabb ok, amely Németországban a protestantis-
must porrá és hamuvá tette ? 

«Különösen hangzik ugyan, de tény, hogy a protestáns 
egyháznak hanyatlása magával a reformatióval kezdődött, ne-
vezetesen pedig a lelkiismereti dolgokban való zsarnoksággal, 
melyet a reformátorok hoztak divatba, s amely olyan zsar-
nokság volt, aminőt Róma sohasem gyakorolt. 

«Az elszegényedett kisebb fejedelmek a reformatiót ked-
vező alkalomnak tekintették arra nézve, hogy az egyházi 
birtokokból meggazdagodjanak. A vallásért való buzgólkodás 
kedvező ürügyül szolgált a rablásra. 

«A főcél, amelyre ők az újonnan szerzett evangeliumi 
szabadságot fölhasználták, az volt, hogy vitás kérdéseket ta-
láljanak, amelyekben megalkották saját nyers véleményei-
ket, melyeket aztán alattvalóikra túlságos szigorral rájok 
erőszakoltak. Avval nem törődtek, hogy utódjaik majd szin-
tén ugyanazokat a nézeteket vallják-e vagy sem : amit az 
épen uralkodó «fönség» jónak látott, az volt fölváltva az 
ország törvénye. 

«A kis államrendszernek és a határtalan zsarnokságnak 
ez összeköttetésében kimondhatatlanul nagy sérelem rejlik 

1 G. Diezel , i. h. 3., 98., 112. , 114. 1. 

2 Függelékül S. Baring Gould, M. A. Germany «Praesent and Past» 

című művéhez. 2. vols. London, 1879. — Edinburgh Review, Octob. 1880. 

p. 5 0 3 - 5 4 0 . 
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az emberi szellemre nézve; a zsarnokság sohasem öltött gyű-
löltebb alakot, mint mikor a vallás az ilyen emberek játék-
labdájává tétetett. 

«A nép oly kevés részt vett a reformatio mozgalmai-
ban, hogy bátran elmondhatjuk, mikép annak jelentőségét 
föl sem fogta. Hisz a nép a legalacsonyabb s legelnyomot-
tabb jobbágyi állapotban volt. Minden hitvallásba belenyu-
godott, amennyiben egygyel sem törődött. Különféle zászlói 
voltak és mindig azt a színt tűzte ki, amely urának legjob-
ban tetszett. 

«A protestáns egyháznak elpusztulása és megbomlása 
Németországban olyan esemény, amelyet érdemes alaposan 
megvizsgálni. Az ember egyrészről úgy van alkotva, hogy 
ama dolgokban, amelyek benső békéjéhez tartoznak, eszének 
teljes szabadságával akar élni; másrészről meg azt kívánja, 
hogy azokat a dolgokat neki valamely elfogadható tekintély 
magyarázza meg. Ilyen tekintély volt Róma, habár talán ön-
kényesen járt is el; míg a protestáns Németországnak uralkodói 
sem a szabadságot, sem a tekintélyt meg nem adják. Alatt-
valóikra rájok erőszakolták ugyan az istentiszteletnek bizo-
nyos alakját, azt azonban tetszésükre bízták, hogy féktelen 
gondolataikat szabadon kövessék. Egyedüli céljuk az volt, 
hogy az egyháznak külső dolgaiban olyan rendszert és en-
gedelmességet követelhessenek, aminő a hadseregben, a bu-
reaukratiában uralkodik. Csak azzal a különbséggel, hogy 
míg a két utóbbinál mind az egyöntetűséget, mind az egyen-
ruházatot megkívánják, addig az egyházi téren, ha akad 
olyan ember, aki a vallást a meglevő alakban elfogadni nem 
akarja, annak a saját tetszésére bízzák, azt teljesen el is 
vetni. — Még a tábori papoknak is meg van engedve a ke-
resztény hitnek legszentebb tanait megtámadni, csak a katonai 
felsőbbség iránt tartozó engedelmességet hirdessék. 

«A protestantismusnak végelpusztulása azután a következő 
módon történt: Poroszországban a választófejedelmek és ki-
rályok kálvinisták voltak. De amint a vitás kérdések iránt 
való érdeklődés megszűnt, elkezdtek kevésbé törődni azzal, 
hogy mikép mozdíthatnák elő az egyik és nyomhatnák el 
a másik hitvallást, mint inkább azzal, hogy mikép lehetne 
a kettőt összeolvasztani. Ezt a politikát I . FRIGYES VILMOS 

kezdé el 1733-ban, katonásan rájok parancsolván a lutherá-
nusokra, hogy némely pontokban engedjenek, hogy ezáltal 
a nézetkülönbség kevesebb legyen. A vonakodó pásztorok 
természetesen hivatalukat vesztették. Miután a nézetkülönb-
ségek ekép kevesbedtek, megparancsolták azoknak teljes 
eltörlését. Erre leginkább I I I . FRIGYES VILMOS törekedett. 
A vallás és k ö zok t a t á s s z ámá r a külön m in i s z t é r i umo t állí-
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tott, a l u t he r ánusok és ká lv in i s t ák ö n k o r m á n y z a t á t megszün-

tette, s mindkét egyházat egyéni jogarának, vagy jobban 
mondva, föpásztori botjának uralma alá vette, 1817-ben már 
eléggé érettnek tartá az ügyet, s a két egyházat egymással 
teljesen egyesíté. A mindent központosító kormányzat előtt 
természetesen az egyöntetűség a fő. Minél jobban összeforr-
nak az ügyek, annál kevesebb dolgot adnak. Ilyen világí-
tásban a dogmatikai kérdések kevesebb jelentőséggel birnak, 
mint az egyetemes rovatok és a tiszta számadások, FRIGYES 

VILMOS még a «protestáns egyház» nevet is eltörölte s a 
lutheránusokat és kálvinistákat az «evangelikus egyház» 
neve alatt egy kalap alá hozva, nagy kegyesen isten-
tisztelettel s maga szerkesztette szertartás-könyvvel aján-
dékozta meg. A régi felekezetek minden látható sajnálkozás 
nélkül hagyták abban megszokott istentiszteletüket, nem azért 
mintha valamelyikök tévedésről győződött volna még, hanem 
egyszerűen azért, mert mindkettő közönyös volt s a rábe-
szélésnek könnyen engedett, hogy valami semmiséget fogad-
jon el. A királyi rendeletnek csak néhány falusi lelkészség 
szegült ellene; azonban azonnal a régi rendszabályokhoz 
nyúltak: a lelkészeket bebörtönözték, a duzzogó falvakat 
megrakták katonákkal; minek következtében több mint 600 
szegény parasztcsalád odahagyta kunyhóját és Amerikába 
menekült. Innen van, hogy Németországban a protestáns 
egyháznak nincs credoja s a népnek nincs hite. — Talál-
koznak ugyan még jámbor emberek és hü lelkipásztorok, 
ami annál szebb, minél ritkább. De a fensőbb valami szük-
ségének érzete egyátalán egészen kihalt; mindenki megelég-
szik saját nyomorúságos énjével. Ez épen olyan állapot, 
aminő a pogány Rómáé volt, Krisztus eljövetele előtt, midőn a 
nép már megszűnt áldozatot bemutatni, bálványképeivel többé 
nem törődött és még nem volt, amivel azokat helyettesítse. 

«Ha nem tudnók bizonyosan, hogy a német kathoiiku-
sok és a német protestánsok lényegileg ugyanabból a teuton 
vérből származnak, kísértetbe jönnénk s azt gondolnók, hogy 
a protestánsok alapjában véve különböző népfaj. Mert mi az 
oka, hogy az üldözés eleme (the element of persecution), 
amely az egyikben a hitet fölébreszté, a másikban ugyanazt 
majdnem egészen megsemmisítette? Csodálkozásunkat nem 
birjuk eléggé kifejezni, hogy épen a protestáns társadalom 
teljes megbomlásának korát választották ki arra, hogy a 
katholikus egyház ellen a harcot megkezdjék. De az elárvult 
nyájak, ahelyett hogy megadnák magukat és közönyösek 
maradnának, annál szívósabban ragaszkodnak vallásuk ügyei-
hez, eljárnak a templomba, meggyújtják gyertyáikat s imád-
koznak az oltár előtt, mely most papot nem lát! 
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«Nehéz megmondani, hogy mi a «kultúrharc» szónak 
valódi értelme; de ha esetleg, amint mondják a tudomány-
nak és a szabad gondolkozásnak a hagyományos vallásta-
nokkal és véleményekkel való összeütközését — vagy pedig 
az ama kérdésért való harcot akarná az jelenteni, hogy ki 
nevelje a népet, az állam, vagy az egyház-e — akkor be 
kell ismernünk, hogy a porosz kormánynak a protestáns 
dolgokban aratott győzelmei nem olyanok, hogy valamely 
keresztény azt kívánhatná, hogy kormányának fegyverei a 
jövőben is diadalmaskodjanak. A katholikus és protestáns 
lakosságú, vegyes vallású községekben már régóta észreve-
hető az a kivétel nélkül való különbség, hogy a katholikus 
templom felé vivő út ki van koptatva, a protestáns ima-
házhoz vezető pedig be van nőve füvei és gazos egész a 
bejáratig. 

D R . FUNK M. atyjának, FŰNK egykori tábori prédiká-
tornak életrajzában a porosz uralkodóknak az egyesítést 
illető törekvéseikről így ir: «Mióta János Zsigmond választó-
fejedelem 1613. december 24-én a lutheránus vallásról a 
kálvinista vallásra tért át, azóta a brandenburgi választó-
fejedelmek és a porosz királyok nem mulasztották el meg-
kísérlem, hogy azt az űrt, amely ezáltal köztük s nagyrészben 
lutheránus alattvalóik között támadt, a két egyháznak egy-
máshoz való közeledésével s a kettőnek egygyé olvasztá-
sával kitöltsék. 

«Ha e törekvéseknek alapját imitt-amott határozatlan 
és homályos, de talán egészen jól gondolt vallási eszmék ké-
pezik is, mindazáltal nem kicsinylendő befolyással volt ezekre 
az eszmékre a központosításnak és egy ón tetüségn ek elve, amely 
a fiatal, törekvő államban érvényre emelkedett s amelyet 
minél jobbnak láttak az államkormányzat és katonaügyek 
terén, annál hajlandóbbak voltak egyházi térre is átvinni. 
Természetesen, mindaddig, míg a községekben az atyák hite 
élt és hü lelkipásztorok őrködtek egyházuknak jogai fölött, 
addig e törekvéseknek semmi említésre méltó következmé-
nyük nem volt; de midőn a múlt századnak közepe óta a 
fejeket és a szíveket az álfölvilágosodás mindinkább betöltötte s 
ezzel egyetemben az Isten igéjének kicsinylése, sőt megve-
tése jutott uralomra, azóta az egyes egyházak jelentősége 
iránt való értelem s az azok jogaiért való küzdelemnek érdeke 
is eltűnt. így aztán III. FR IGYES V ILMOS , aki a porosz királyi 
háznak1 hagyományaiban nevelkedett, trónra léptekor eléggé 
előkészítettnek látta a talajt egyházi terveinek kivitelére. De 

1 V . ö. Fr. Brandes, Geschichte der kirchlichen Politik des Hauses 

Brandenburg, Gotha, 1873. Bd. I. Th. 2. 
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ehhez még személyes indok is járult. «Boldog menyekzöje 
óta» — irja STRAUSZ, udvari föprédikátor, — «fájdalommal 
tapasztalta, hogy ö a berlini székesegyházban vagy Pots-
damban, a helyőrségi templomban az urvacsorát református, 
a királyné pedig a Miklós-templomban lutheránus lelkész 
kezéből veszi magához.»1 Ez elegendő ok volt arra, hogy a 
két egyháznak már elődei által megkísérlett egyesítésére 
teljes buzgalommal törekedjék és ez egyházaknak rationalis-
musban megmerevült vagy subjectiv irányt követő hívei és 
lelkészei ezeknek a támadásoknak nemcsak ellenállni nem 
tudtak, de sőt azokat még támogatták is. 

«Uralkodásának kezdetén a háborúk nyugtalanságai és 
a politikai események tervének valósítását, megakadályoz-
ták; az első fontos lépés csak 1808-ban történt, midőn az 
összes lutheránus és kálvinista egyházhatóságokat fölosz-
latták s a két egyháznak kormányzását a belügyminisztérium-
nak vallás- és közoktatási osztályára bizták. És így a luthe-
ránus egyházalkotmány s a lutheránus egyházjogból tabula 
rasa lett. A symbolikus könyvek még csak mint a rég el-
múlt időknek bizonyítékai maradtak érvényben, a lutheránus 
tanítókar minden önálló nyilatkozat-szabadságtól meg lön 
fosztva, a theologiai tudományok a neologok kezébe kerül-
tek, s a lutheránus egyház parányrészekre porlasztva a 
mindenható állam önkényének esett áldozatul. Ugyanaz a 
miniszter, aki a színházakról gondoskodott, tölté be a theo-
logiai tanári székeket is, és a mindenható állam, amelynek 
hatalma egyetlen egyeduralkodó fejedelemnek akaratában 
összpontosult, volt a főpüspök — sőt annál is több: ö volt 
a független úr, kinek hatalmát az egyház kormányzásában 
a saját akaratán kívül sem egyházjog, sem más nem korlá-
tozta. Soha nem volt a katholikus egyház fölött egy pápá-
nak sem olyan hatalma, mint Frigyes Vilmos református 
királynak 1808. óta a lutheránus egyház fölött!»2 A követ-
kező háborús évek az egyházi ügyeket ismét háttérbe szo-
rították; de alig állott helyre a béke, midőn a két egyház 
a vallási, közoktatási és orvosi ügyek vezetésére fölállított 
minisztérium, a consistoriumoknak fölötte korlátolt hatás-
körrel való visszaállítása s a tartományi és kerületi vegyes 
zsinatoknak összehívása által új szervezetet kapott. Ez utób-
biak elé «a porosz államban levő két felekezet egyház-

1 Fr. Strausz, Abendglockentöne. Erinnerungen eines altén (íeistlichen 

aus seinem Leben. Berlin, 1868. S. 281. 
2 Wangemann, Sieben Bücher preussischer Kirchengeschichte. Eine 

actenmássige Darstellung des Kampfes um die lutherische Kirche ím neun-

zehnten Jahrhuudert. Berlin, 1859. I. 17. 
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g y ü l e k e z e t é n e k z s i n a t r e n d j é t i l l e t ő » s z a b á l y t e r v e z e t e t te r jesz-

t e t t e k m e g v i t a t á s v é g e t t . 

«Miután ily módon minden elő volt készítve, a király 
most még komolyabban foglalkozott az egyesítés hivatalos 
létesítésének eszméjével, és pedig az volt a kívánsága, hogy 
a reformátiónak háromszáz évi jubileumát 1817-ben ily mó-
don ünnepeltesse meg. Az aggodalmakat, melyeket igazság-
érzete még némi csekély mértékben táplált, jól el tudta 
oszlatni E Y L E R T püspök, a mennyiben a királyt, aki theo-
logiai tudományokkal, különösen Luther irataival behatóan 
foglalkozott, ez utóbbinak kedvelt történelmi álláspontjából 
kiindulva «a kereszténységnek ősteriiletére» utalta, sőt a 
tanításokban való különbségeket úgy állította eléje, mint 
olyanokat, amelyek egyedül «önző makacsságból» erednek 
s az egyesülésnek előnyeit válogatott szavakkal magasz-
talta.1 Erre aztán a király 1817. szeptember 27-én rendeletet 
adott ki, mely kijelenté, hogy «az üdvös, már oly régen s 
most is oly forrón óhajtott, s oly sokszor .hiában megkisér-
lett egyesítést, melynél fogva a reformált egyház nem olvad 
a lutheránus egyházba és ez nem megy át amabba, hanem 
mindketten együtt véve szent alapítójuk szellemében új életre 
támadt evangelikus, keresztény egyházat alkotnak, most már 
végre akarja hajtani. Természetesen, miután a református és 
lutheránus egyházaknak jogait és szabadságát tiszteletben 
tartja, «távolról sincs szándékában az egyesülést rájuk erő-
szakolni s ebben az ügyben bármiképen is rendelkezni vagy 
parancsolni», mindazáltal óhajtaná, hogy a községek «a 
Potsdamban levő református és lutheránus udvari és helyőr-
ségi hitközségeknek egyöntetű evangelikus, keresztény egy-
házzá való egyesülésük» példáját követni fognák. Az egye-
sülés jeléül a jubileum ünnepnek két napján az urvacsorát 
református szokás szerint kenyértöréssel s református szer-
tartás mellett oszszák ki. 2 

Az egyesülés véghezvitelének könnyebbítésére a király 
maga szerkesztett új liturgiát és agendát. «Miután azoknak 
használatát első sorban a katonai prédikátoroknak meg-
parancsolta, 1822-ben a vallásügyi minisztérium a polgári 
lelkészeket hívta föl annak kijelentésére, vájjon hajlandók 
lennének-e ezt a megújított agendát a saját községeikben 

1 Eylert, Charakterzüge und histor. Fragmente aus dem Leben des 

Königs von Preussen Eriedrich Wilhelm III. Magdeburg, 1846. Th. 3. Abth. 

1. S. 291. ff. Abth. 2. S. 1. 

2 M. Funk, Johann Aegidius Ludwig Euuk, weiland Pastor an St. Marién, 

zu Lübeck. Gotha, 1 8 7 3 — 1 8 8 4 . I. 1 1 3 — 1 1 6 . 
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életbe léptetni, am i t a király «nagv Örömmel» fogadna. A 

király, hogy ezt a fölhívást támogassa, nemcsak ingyen osz-
togattatta az agendákat, hanem az azoknak elfogadására haj-
landó lelkészeknek oly példányokat adott, amelyekbe saját-
kezűleg irt be egy áldást kérő imát. Mindazáltal — habár 
nagyon is különböző okokból -— általában visszautasították azt, 
s az összes lelkészeknek alig tizenhatod része nyilatkozott az 
első megkérdezésre az agenda elfogadására hajlandónak. A 
superintendensek véleménye is az agenda ellen szólt, vala-
mint a róla megjelent értekezések és iratok nagy része is. 
Ez az ellenkezés azonban a királyt annál inkább ingerelte, 
hogy szándéka mellett állhatatosan megmaradjon. Ezúttal 
még ugyan szelídebb eszközökhöz folyamodott s nem erő-
szakolta a lutheránus községeket csendörök és katonák által 
az egyesített agenda elfogadására, — mint tiz évvel később 
tette. A hatóságoknak mindent el kellett követniük arra 
nézve, hogy az agenda elfogadtatása sikerüljön: a kezökre 
játszóknak jutalmakat, rendjeleket, ajándékokat osztogattak. 
A lelkészeket minden három hónapban megkérdezték, hogy 
mennyire vannak a liturgia behozásával. A hazafiúi érzelemre, 
az alattvalói hőségre s a király iránt való szeretetre hivat-
koztak, akinek most leghőbb óhaja az agendának életbelép-
tetése. A lelkészek között a király határozott parancsára 
olyan iratokat terjesztettek, amelyek az új agendát védel-
mezték s a király véleménye szerint «az ellenvetéseket, 
melyeket az általa helybenhagyott agenda ellen tévesen in-
téztek, teljesen megcáfolták.» Azokat, akik az agenda ellen 
foglaltak állást, nemcsak a király nem tetszésével s hivatal-
vesztéssel fenyegették, de sőt a főpapság s hatósági szemé-
lyek — így szól. egy sziléziai lelkésznek kéziratban levő 
tudósítása — az alattas lelkészeknek oly eszközöket és mó-
dokat ajánlottak, melyeket a keresztény erkölcsi törvények 
szerint semmikép sem lehet igazolni, csakhogy a lelkészek 
közt az agenda mellett minél több igenlő szavazatot nyerje-
nek. A király, ha pappal beszélt, maga is kérdezősködött az 
agenda használata felöl s megdicsérte, ha igenlő, ellenben 
megpirongatta, ha tagadó választ nyert. Hogy némileg iga-
zolja azt az állítást, hogy, tekintettel a többfelöl nyilvánult 
aggodalmakra, az agenda javításától épen nem idegenkedik, 
az 1824-ik év kezdetén némi változtatással, s számos ima és 
biblia-mondatokkal bővítve, új kiadást rendeztetett belőle. 
Ugyanazon év március 24-én kelt miniszteri rendelet által a 
lelkészeknek értésükre adatott, hogy most már nem lévén 
okuk az ellenvetésre, föltétlenül «igennel» vagy «nemmel» 
nyilatkozzanak, hogy hajlandók-e a fölhívásnak eleget 
tenni, vagy sem! Az állhatatosak száma folytonosan csök-
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kent,1 minthogy a miniszteri leirat semmi titkot nem csinált 
belőle, hogy a királynak határozott akarata az agendát minden 
hitközségbe bevinni; sőt némely lelkész, aki azelőtt kijelenté, 
hogy inkább kapál vagy fát vág, mintsem az agendát hasz-
nálja, anélkül, hogy most szót vesztegetett volna, egyszerűen 
meghajolt s ama kornak történelme a még ennél is alávalóbb 
engedékenységnek és jellemtelenségnek számos példáját je-
gyezte föl.» 

«Ha az apostolok és az első egyháztanítók így cselek-
szenek vala» — mondá FUNK ez eljárásról — «akkor az 
evangelium nem terjedt volna el a világon!») 

«A községek még kevésbé barátkozhattak meg az új 
intézkedéssel, mint a papok. Úgy tekintették azt, mint újabb 
kísérletet arra nézve, hogy a nép katholikussá legyen s e 
félelmök annál alaposabbnak látszék, minthogy rövid idő 
alatt a trónörökös egy katholikus bajor hercegnőt, a király 
pedig a katholikus vallású Harrach grófnőt vette nőül, és 
még más jelek után is ítélve azt hitték, hogy most már a 
király a katholicismust fogja pártolni.»2 

Az «egyesítés» keletkezésének történetéből, melyet 
EYLERT R . F . udvari prédikátor irt meg, a jámbor királynak 
nemes jellemét és jó szándékát becsülni tanuljuk ugyan; de 
a protestáns egyház annál szomorúbb és valóban szánandó 
világításban jelenik meg benne. 

EYLERT így ír : «Évek multával, melyek alatt számos 
szomorú és örvendetes tapasztalat változott, a király (III. 
Frigyes Vilmos) mind positiv-keresztényebb lett. ü maga 
is sokáig ingadozott és számos, néha hozzá közel álló inga-
dozót tanult ismerni és ki is ismert. Jól ismerte a szent dol-
gokban való bizonytalanság- és határozatlanságnak ürességét 
és szegénységét. Bizonyosság és szilárdság u'an óhajtozott. 
Kereste is ezeket, de nem találta. Az észt becsülte, de azt 
találta, hogy az a legmélyebben gondolkozókban is ellent 

1 Legfényesebb bizonyítékul arra nézve, hogy a papok minő okokból 

változtatták az agenda felől való nézetüket 1. a többek között liylertnek «Meine 

Wanderung durchs Leben.» Leipzig 1856 — 1 8 5 7 . II. 121. 
2 Funk, I. 202—204. Kunknak, aki az agenda el nqm fogadása miatt 

Danzigban helyőrség prédikátori állását elvesztette, egyik párbeszédéről, melyet 

a király szárnysegédével, Witzlebennel tartott, így ir : «Witzleben ez utóbbit 

(az új agendát) a többek közt azzal is védelmezte, hogy az evangelikus és 

katholikus egyháznak egyesítését elő fogja mozdítani, s mindőn Funk evan-

gelikus részről az ilyetén egyesítés kísérlete ellen tiltakoznék, Witzleben azt 

állította, hogy a két egyháznak hitvallása lényegileg megegyezik s csak a 

lényegtelen dolgokban, melyeket épen kiegyenlíteni óhajtanak, térnek el egy-

mástól,» I. 1 7 8 — 1 7 9 . 
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mond önmagának. A bölcseletet, mint tudományt nem sze-
rette ugyan, s nem volt sem kedve, sem ideje annak tanu-
lására; de annyit mégis tudott belőle, hogy elkezdve Platótól 
és Sokratestöl egész Kantig, Hegelig és Schellingig tanításá-
nak épületei ingadozó alapon állottak, s az építés és rom-
bolás változatosságai bizalmatlanná tették őt . . . És mégis, 
mint minden kedélyben, akép az övében is a bizonyosság 
és tökéletesség után való vágy élt. Istent, mint legfőbb jót 
óhajtotta birni, melyet nem lehet fölülmúlni; csak benne ta-
lálta meg lelkének nyugalmát. Midőn részben gondolkozás, 
de leginkább különös sorsa által erre a pontra1 ért, a bibliai 
kereszténységnek tekintélyéhez fordult, s meggyőződését kö-
vetve, a kinyilatkoztatásnak őszinte híve lön. 

«Az egyházat isteni intézménynek tekinté, amely alapí-
tójának és urának kormányzása és vezetése alatt áll . . . 
Megtiszteltetésnek, hivatásának és kötelességének tartá, hogy 
Németország evangelikus egyházának ótalma és védő ura lehet. 
Iránta való érdeklődése nem volt pillanatnyi, sem szeszély 
vagy egyetlen cselekmény; állandó hangulata volt az, mely 
öt soha el nem hagyta. E szent ügyért élt, érzett és róla 
gondolkozott, ez volt szívének leghőbb vágya. Lelke telve 
volt vele; mindig csak erre tért vissza; nem csüggedett el, midőn 
ellenmondásra és akadályokra talált. Fibben az ügyben neki 
minden nagyon lassan haladt; ALTENSTEIN kultuszminisztert 
folyton sürgette; sőt maga is gondolt vele és dolgozott 
rajta . . . Ezt tudnunk kell, ha a buzgó működést nem mint 
az udvari theologusok, hanem mint a királynak müvét he-
lyesen akarjuk megítélni. Senki sem tudott kedvére tenni, 
s annyi bizonyos, hogy az ö közvetetlen közreműködése és 
vezetése nélkül az egyházi reform soha sem sikerült és 
életbe nem lépett volna. Kiterjedt pedig a reform a lelké-
szek hivatalos ruházatára, a liturgiára, az agendára és az 
egyház egyesítésére. 

«A reform a külsővel, a lelkészek hivatalos ruházatával 
kezdődött. Ez máskülönben fekete kabátból, fekete mellény-
ből, nadrág- és fekete harisnyából s cipőből állott. Kalapjuk 
nemezből készült s háromszögű volt. Éhhez még lebenyeg 
s a háton lelóggó fekete köpeny járult. Ezt a hivatali ruhát 
nagyon sokfélekép készítették s szabása mindig a régi és a 
legújabb divat után indult. Az idősebb lelkészek végig be-
gombolt s egyenesen lefelé nyúló fekete kabátot viseltek. 
A mellény nem látszott ki; a nadrág bő volt, a kabáttal 
egy kelméből; a harisnyák fekete gyapotból készültek, a 

1 «A boldogult királynak szóbeli közlése alapján. Ezek az 6 saját sza-

vai, melyeket, amint hallottam azonnal följegyeztem. 
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c ípök tompa orrúak s apró ezüst csatokka l díszítettek vo l tak . 

A lebenyeg, mely a vékony, fehér nyakkendőhöz volt kötve, 
széles és hosszú s a polgári prédikátoroknál fehér, a katonai 
lelkészeknél pedig kékszínű volt. A köpeny, mely a vállakat 
és a hátat egészen befödte, bokáig ért. Saját hajuk fölött gön-
dör, kerek s hajporozott parókát viseltek s a háromszögű 
kalapot hosszában, hegyesen összenyomva tették föl, mint 
azt a mennoniták és quaeckerek viselni szokták. A keztyük 
szintén feketék voltak. Ily öltözete volt a lelkészeknek a 
mult század elején. A mult századnak utolsó feléből a fekete 
színt megtartották ugyan, de a szabás egészen az új divat 
szerint történt. Az addigi egyenes szabás helyett a csúcsba 
végzödöt kapták föl, mely látszólag keskeny derekat mu-
tatott. A testhez álló kabátnak mellhajtókái s apró gombjai, 
rövid dereka s hátulsó zsebjei voltak, szárnyai pedig hátra 
hajoltak. Kerekrevágott selyem mellény, ugyanabból a kel-
méből készült nadrág, selyem harisnyák, hegyes, nagy ezüst 
csatokkal díszített, vagy szalaggal gombolt cipők járták. A 
vastag fehér nyakkendőre kötött lebenyeg keskeny és rövid 
volt, valamint a selyem köpenyke is. A nagy parókából 
kicsi lett, vagy a fölporozott vagy föl nem porozott saját 
haj viselete jött divatba. A nagy és széles kalapnak három-
szögű, egyenesen álló ellenzője, ú. n. szélhasítója volt; a 
keztyük kékfehér selyemből készültek. A lelkészek hivatalos 
ruházatában látható eme különbség és ellentét nem volt 
föltűnő; a szem már megszokta azt és az idősebb hit-
községi tagok a régi ruházatnak, a fiatalabbak a modern 
öltözéknek adtak elsőséget. 

«Azonban a királynak tisztán látó és élesen megkülön-
böztető szemei az ilyen különbségben oly bajt láttak, amely 
az ö finom tapintatát kellemetlenül érinté. «íme», így szóla, 
«egy és ugyanazon oltár előtt az egyik prédikátor régi di-
vatú ruhába öltözve áll, a másik modern szabású, divatos 
ruhába öltözött prédikátor mellett. Mindkettő magán viseli 
korának jellegét; de ez nem tűrhető; mindketten kötelesek 
már külső viseletükben egyöntetűséget tanúsítani, mint olya-
nok, akik egy és ugyanazon evangéliumot hirdetnek. Gyakran 
a külső a belsőnek jele, s ez a dolog sokkal fontosabb és 
komolyabb, mint aminőnek látszik. A testhez álló kabát és 
frakk, mint egyházi hivatalos ruházat egyátalán nem tetsze-
nek nekem: ezeket mások is viselik s azért nem képezhetik 
valamely társadalmi osztálynak megkülönböztető öltözékét. 
A parányi lebenyeg és a köpenyke, aminőt a sekrestyések, 
a halottsiratók és a koporsó kísérők is viselnek, nem sokat 
jelent. S ennek tetejében az a háromszögletű nagy kalap! 
Mindez nem méltósággal teljes, nem egyházi, hanem nagyon is 
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világias! Az egyház tisztán evangeliumi intézmény, visz-
sza kell tehát mennünk fa reformatio korszakára! Minő 
ruhát viseltek LUTHER és MELANCHTON, vagy ha úgy tet-
szik, K Á L V I N 1 is a hivatalban ? És a keresztény lelkésznek, ha 
nincs is hivatalban, sohasem szabad méltóságáról megfe-
ledkeznie! A reformátorok már magukban véve is tisztelet-
reméltó emberek voltak, volt tekintélyük, még akkor is, ha 
hálóköntösben jártak; azonban az egyszerű talár mégis 
csak tiszteletreméltóbb és jobban illik az öreg bibliához, 
mint a modern frakk, s a birétom jobban és illendőbben 
áll, mint a háromszögű kalap. Könyvtáramból elhozattam 
magamnak Luther, Melanchton és Kálvinnak arcképeit. 
Azoknak egészben véve épen ilyen hivatalos ruhájuk van. 
Azért vegyenek Luther öltözetéről mintát s a legközelebbi 
karácsony ünneptől kezdve az összes evangelikus lelkészek 
hivataloskodásuk alkalmával úgy öltözködjenek, mint Luther 
öltözködött. 2 

«A kultuszminiszter a dolgot bővebben megmagyarázta 
s a talár szövetét is közelebbről meghatározta. A dolog 
nagyon helyes és méltó volt; mégis sok prédikátor ellen-
kezett vele, aggodalmát fejczé ki, ami sok haszontalan irka-
firkára adott alkalmat; ez ugyan kevéssé akadályozta a 
reformot, de azért az mégis az egész országban csakhamar 
életbe lépett. Azoknak a lelkészeknek, akik — mint mondók 
— az új hivatalos öltözéket a saját költségükön megszerezni 
nem voltak képesek, a király adott segítséget. 

«Midőn ezt legnagyobb megelégedésére végrehajtotta s 
biztosan tudta, hogy a protestáns egyháznak összes lelkészei 
ügy az ö székvárosában, mint egész birodalma területén hi-
vataloskodások alkalmával egyenlő hivatalos ruhát viselnek, 
mindent egyesítő elvében, mely mint eszmény lebegett szeme 
előtt, tovább ment s a liturgia egyöntetűségére gondolt. A 
dolog természete hozta magával, hogy ez már nagy ügygyel-
bajjal járt, amit még az idő s annak különböző irányai is 
növeltek . . . A Luther által előirt liturgiái szabályokat 
Németországban a XVIII. század alatt kezdetben nagy részt, 
később pedig egészen mellőzték. Az egyházi ténykedésekben 
az agendák szabványai helyett az önkény uralkodott. Nem 
akadt bíró izraelben; mindenki a saját tetszése szerint cse-
lekedett; minden prédikátor a saját belátását, saját eszét 
követte; a belső összetartás fölbomlott, még pedig minden 
egyházban máskép . . . De a királynak nem tetszett ez a 

1 «Ámbár a király 1817-ig reformált vallású volt, mindazáltal Kál-

vinnal nem rokonszenvezett. Servetnek végzetes eset^ épen nem tetszett neki.» 
2 ÍJ királynak saját szavai, 



126 

különbség, ö egyöntetűséget akart és követelt. Ebben az 
ügyben egy magán kihallgatás alkalmával már 1814-ben így 
nyilatkozott1: «A világnak összes bajai között legnagyobb 
baj az önkény. Ez ott lép életbe és harapódzik el, ahol a 
törvényeknek már nincs erejük és azokat többé nem tisz-
telik. Az önkényben az önzés nyilatkozik, mely mindent 
jobban akar tudni és cselekedni.» Az önzésből és annak ön-
hittségéből származik a világon, a' család körében, az állam-
ban és az egyházban minden nyomorúság és baj. Az egy-
házban sem ér az semmit . . . Vagy nincs-e nekünk jus 
canonicum-unk, nincs-e többé jus liturgicumunk ? Azt mon-
dám : jus, a jog, a törvény. Az egyházban pedig az igazán 
helyes: az összhang, az egyetértés, az egyesség. Ezáltal lesz 
az egyház igazi egyház. Ha egyszer az önkény kap benne 
lábra, akkor a hívek nem tudják, hogy hányadán vannak. 
Az orthodox prédikátort neolog követi; a fiak és unokák 
mást hisznek, mint atyáik és nagyatyáik. Ilyen rendetlen-
séget többé nyugodtan nem birok és nem is fogok elnézni. 
Ennek máskép kell lennie. Ez az én véleményem; most 
hallották önök és elmehetnek.» Erre a kegyelmes úr épen 
nem kegyesen a másik szobába ment s az ajtót becsapta 
maga után. 

«Néhány héttel később a király magához hivatott s 
így szólt: «Ön talán tud liturgiát és agendát irni!» 

Azonban Eylert müve nem tetszett a királynak. 
«Az ön munkája használhatatlan. Ön mindazoknak a 

hibájába esett, akik valaha új liturgiát és agendát irtak: 
elhagyta a történelmi alapot. A kereszténység történelmi 
tény, úgyszinte a reformatió is az. Korunk az egyház által 
a XVI. és XVII. században használt liturgiát majdnem egészen 
elhagyta s e helyett az önkény lépett életbe. Ha azt akar-
juk, hogy a szabálytalanság megszűnjék s egyöntetűség ural-
kodjék, ez csak az egyház tekintélye által történhetik. Amint 
említém, korunk theologusai és történészei a történelmi ala-
pot és talajt csaknem egészen elhagyták s új, atyáink 
hitétől egészen eltitö kereszténységet alkotnak. A korunkban 
megjelent összes agendák és liturgiák mind olyanok, mintha 
puskából lőtték volna azokat. Az önének is az a hibája, 
hogy bár bibliai, de nem egyházias. Az egész munka 
már alapjában el van hibázva. Nem, nem, ez nem járja; ha 
azt akarjuk, hogy a dologból valami legyen, akkor vissza 
kell térnünk Luther apánkhoz.» 

Berlinben 1816-ban D IETERIC I kiadónál megjelent a 
«Liturgie für die Hof- und Garnisons-Gemeinde zu Potsdam 

1 «Szórói-szóra naplómból véve ágy, amint azt a király monclá.» 
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und für die Garnisonskirche zu Berlin»: melyet mindkét egy-
házban használtak; de arra épen nem tudtak rájönni, ki volt 
a szerzője. Alig vették használatba az új szertartáskönyvet, 
már is megjelent annak fölötte éles bírálata SCIILEIERMACHER 

tollából . . . 
«Eközben a király maga folytatá 1 a liturgia megjavítá-

sát. Alapul többnyire LUTHERNEK liturgiái iratait vette s 
azokat szórói-szóra megtartotta és azt hitte, hogy erre a 
tekintélyre támaszkodva biztosan haladhat. 

«Számított az evangelikus papságnak beleegyezésére s 
ezt annálinkább elvárta, minthogy ez olyan intézkedés volt, 
amely a reformatió tekintélyével birt. Ily jóakaratú föltevés-
ben küldötte meg a liturgiát és az agendát, midőn vélemé-
nye szerint avval készen volt, vallásügyi minisztere által az 
ország összes egyházi hatóságainak. Minden superintendens 
kapott egy példányt s kötelességévé tétetett, hogy arról 
egyházmegyéjével együtt véleményes jelentést tegyen. A 
király számított a szabadon nyilvánuló beleegyezésre, melyet 
szükségesnek tartott, mert hisz azt adta vissza az egyháznak, 
amit az a saját kárára régen elveszített. 

«SACK, RIBBECK, HANSTEIN, OFFELSMEVER és é n a m a 

szabályrendeletnél fogva, melyet közvetetlen maga a király 
adott ki, nem nagyon jól éreztük magunkat. Mi sokkal job-
ban ismertük az evangelikus egyházban lábrakapott theologiai 
szétválást, mint ö ismerhette. A rationalismus és a supra-
rationalismusról való vitatkozás pártokat képezett, amelyek 
mereven és ellenséges indulattal álltak egymással szemben. 
A többség és a kor szelleme a rationalismussal tartott. — 
A népnek műveltebb osztályai közt hevesebb volt a vi-
tatkozás, minthogy ahhoz még politika is járult. «Előre», 
volt a kornak jelszava; azonban a régi rendszert követő litur-

1 Nincs okunk többé eltitkolni, hogy annak az iratnak, mely Berlinben 

Mittler E. S.-nél 1827-ben «Luther in Beziehung auf clie preussische Kirchen-

agende vom Jahre 1822» cím alatt megjelent, III. Frigyes Vilmos volt a szer-

zője. — Ennek a nevezetes iratnak a célja volt kimutatni, hogy az új litur-

gia és agenda azonos az őskeresztény korbelivel, és hogy az Luthertől szár-

mazik. Az irat minden ellenség, de különösen az ó-lutheránusok ellen van 

intézve, kik az ellenkezőt állítják.» — Ezzel szemben a szigorú lutheránusok 

azt állíták, «hogy az agenda a katholicizmus fele hajlik s az evangelikus 

egyháznak a katholikus istentisztelethez való közeledését készíti elő, vagy 

hozhatja létre.» V. ö. (Kunk) Über die katholische Richtung der Kirchen-

agende für die Ilof- und Domkirche zu Berlin vom Jahre 1822. Leipzig. 

'826. S. 31 und J. L. Kunk, Histor. Beleuchtung der Agenden von 1540.^ 

»558 és 1572. auf welche die Kirchenagende von 1S22. sich als ihre Giund-

iage bezieht. Neustadt a. d. O. 1827. 96. S. 
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giát és agendát visszaesésnek tekinték. Azokat, akik azt köz-
tudomásúlag készíték, megvetöleg udvari theologusoknak 
nevezték s mint ilyeneket annál inkább nevetségesekké tet-
ték, minthogy szövetkezetüknek állítólag sikerült megnyerni 
egy magas állású tisztet (Witzleben) is, az ilyen dolgokkal 
keveset törődő királynak hadsegédét. Ez volt az általánosan 
elterjedt vélemény, mely annál inkább hitelre talált minde-
nütt, mert ellene SCHLEIERMACHER lépett föl és irt nyilvá-
nosan., 

«így állottak az ügyek, midőn a superintendenseket és 
prédikátorokat fölszólíták, hogy a liturgia és agendáról, a 
néhány udvari theologusnak tulajdonított fércmíiröl véleményt 
adjanak. Előre látható volt, hogy ez a vélemény a theologiai 
álláspontok kíilönfélesége szerint különféle lesz, s az e véle-
mény nyilvánításában rejlő bátorság már előre is annál aka-
dálytalanabbal mutatkozott, minthogy az országban nem is 
gyanították, hogy a király az egész ügy iránt oly benső, 
meleg, közvetetlen érdeklődéssel viseltessék. Vájjon figyelmez-
tessék-e öt a saját szíve szerint alkotott rendszabályban fog-
lalt merészségre ? —• Nagyon megfontolandónak tárták a 
közbelépést s a királynak visszaterelését arról az útról, melyre 
önakaratából lépett. Szóval, abbanhagytak minden ellenke-
zést s csak az eredményt várták. SACK azt mondá: «Meg-
látják, hogy a szívek érzelme most nyilvánossá lesz.» A 
király, habár előtérben volt is, mégis a háttérben állott. 
Sokszor visszatért a dologra, mert szíve telve volt vele s így 
szólott: «Mégis óhajtanom kell!» S a válasz ez volt: «Mi a 
legjobbat reméljük!» 

»Azonban a jobb nem jött, hanem a roszabb, még pe-
dig sokkal roszabb mint remélték. A superintendensek és 
prédikátorok válaszai egyenesen és egymásután érkeztek be 
az egyháztanácsok és kormányok útján. Minden válasz elő-
ször a vallásügyi miniszterhez érkezett, mint aki a fölhívást 
minden észrevétel vagy megjegyzés nélkül kiadta, ettől aztán 
a bírálóhoz jutott. Szentséges ég! mily nagy csomó okmány, 
mennyi munkába kerül ezt csak átolvasni is ! Kezdetben hév-
vel fogtam hozzá; de a lelkesedés már a harmadik, negye-
dik héten lelohadt, s a jóindulat helyébe az unalmas egy-
formaság mellett a hivatali kötelességnek kellett lépnie, hogy 
az olvasás mellett, különösen éjjel el ne aludjam. Agyon 
olvastam magamat; az egyik benyomás eltörlé a másikat s 
többé nem tudtam, hogy hol valék. De a legroszabb az volt, 
hogy sokszor egy és ugyanazon formularét az egyik dicsérte 
és magasztalta, a másik pedig gyalázta és hasznavehetet-
lennek nyilvánította, pedig sokszor az ilyenek ugyanannál az 
egyháznál szolgáló kartársak és prédikátorok voltak. Az egész 
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csak úgy hemzsegett az ellenmondástól s mindegyik okokat 
hozott föl állításának igazolására. Egyesítésről ily egyenet-
lenség mellett, midőn sokszor egymástól egészen ellenkező 
vagy épen semmi alapelvekből indultak ki s egészen ön-
kényesen jártak el, szó sem lehetett. A király jelentésemet 
átolvasá ; de épen ezáltal figyelmessé tétetvén a superinten-
denseknek és prédikátoroknak hivatalos jelentéseikben való 
szétágazására, az okmányoknak egy részét megtekintésül 
magához kívánta. Az iratok az asztalokon, székeken, a föl-
dön össze-vissza hevertek, midőn azokra mutatva így szólt 
hozzám: «Itt van az ajándék! Ez mégis borzasztó! Ezt nem 
gondoltam! Jó szándékom volt s azt nem hagyom, de nem 
is hagyhatom abba. De mit tegyünk? Az egyik dicséri azt, 
amit a másik gyaláz; az egyik elveti, amit a másik elfogad. 
Egészen megzavarodtam az ellenmondásoktól s ebben a 
labyrinthusban nem találtam volna meg a fonalat az ön 
alapos jelentése nélkül. Már annyira jutottunk tehát, hogy 
minden egyházban más a szokás, nincs egység sehol, még 
ugyanabban az egy községben sem. A régieknek még csak 
volt az egyházukban rendjök; a fiataloknak már nincs. Min-
den szétmállott. Távol legyen tőlem, hogy a dolgot abba 
hagyjam, sőt még keményebben akarok vele szembe szállni 
s remélem, hogy Isten segítségével rendezni is fogom. De 
ez nem sikerülhet vezérlő elv nélkül. Ezt pedig csak az evan-
gélikus egyházban lehet megtalálni, amely a reformátióból 
származott. Először is ennek a történelmi talaján kell tájé-
kozódnunk, hogy összefüggést és egységet hozzunk létre s 
a zűrzavarnak véget vessünk. Miután a lelkész urak nem 
akarnak, nem is akarhatnak és lehetetlen is mindenkinek 
kedvére tenni, ezt a különbséget pedig egy és ugyanazon 
egyházban többé nem szabad tűrni: őseim példája szerint 
élni fogok liturgikus jogommal.»1 

«A liturgiáról és az agendáról mondott fölvilágosítá-
sokat és kifogásokat a király teljes nyugalommal annak 
javitására és csiszolására fordította. Miután a javítással ké-
szen volt, kinyomatta s azokon a helyeken, ahol mellette 
nyilatkoztak, használatba vétette. Ama községeknek, amelyek 
a király szándéka mellett nyilatkoztak, nemcsak tisztán be-
kötött szép példányokat ajándékozott s nemcsak a nevét irta 
be azokba sajátkezűleg, hanem az egész áldást is. Összefu-
tottak s mindenki szerette volna olvasni, hogy mit irt a 
fejedelem. Az ilyen templomnak oltárán a biblia mellett, 
mint valami szent ereklye, ott volt az agenda is. A hazai 
közönség ezáltal figyelmessé lett s csak most látta bámulva 

1 A királynak tulajdon szavai. 

§ 
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és csodálkozva, hogy a király személyesen és melegen ér-
deklődik olyan dolog iránt, amelyet eddig figyelemre sem 
méltattak s legfölebb üres theologiai vitának tartottak. De 
még figyelmesebbekké lettek az ország összes prédikátorai 
akkor, midőn nem sokára egy irat jelent meg (AUGUSTI 

bonni tanár és főconsistoriumi tanácsostól), mely a kemé-
nyen megtámadott liturgiát pártfogásába vette, a megtáma-
dások ellenében védelmezte, valódi keresztény jellegűnek 
mondotta és használatra ajánlotta . . . Ez az irat nagy meg-
lepetést szült: s megnyitá a küzdtért. Számtalan füzet jelent 
meg pro és contra; amazok szerzőjük megnevezésével, ezek 
pedig többnyire névtelenül, hogy a titokzatosság leple alól 
mérges kifakadásaikkal annál erősebb támadást intézhesse-
nek. A király sok ilyen füzetet átolvasott, de azért nem 
engedte magát tévútra vezetni, hanem szilárd léptekkel ha-
ladt azon az úton, mely kitűzött céljához vezetett. 

Az elégedetlenek főkép azon gúnyolódtak, hogy majd-
nem minden superintendens, aki megyéje területén a király-
szándékának végrehajtásában szerencsés eredménynyel buz-
gólkodott, rendjelet kapott. Az ilyen kitüntetéseket minden 
elleniratban gúnyolták; az egyik élcesen ezt irta: «Máskor 
a rendjelet propter acta kapták, most azonban propter 
agenda kapják.»1 Nem lehet tagadni, hogy az ilyen kitün-
tetések osztogatásával sok és gaz visszaélés történt, habár 
a király jót akart és vélt is. De csalatkozott, amennyiben 
sokan nem a jó ügyre, hanem önmagukra gondolva adták 
beleegyezésüket, hogy a király kegyét megnyerjék s jó, 
kellemes benyomást gyakoroljanak rá. Fáj, hogy ezt a sötét 
oldalt érintenem kell; de ezzel tartozom az igazságnak és a 
történelemnek; azonban legyen elég még csak egy példát 
megemlítenem, mely egyike a legcsunyábbaknak. 

«Egyik vidéki városban élt egy élénksége, észbeli te-
hetsége és tudománya által kitűnő superintendens ; különös 
szónoki tehetséggel birt, melylyel finom társalgás-modor 
párosult, mely által mindazokra, akikkel érintkezett, kellemes 
benyomást gyakorolt. Mindazt megnyerte magának, akit 
akart s egyátalán kitűnő embernek volt elismerve. Bonyo-
lódott ügyek legombolyításában oly ügyes és járatos volt, 
hogy a hatóságoktól néha oly ügyekben is nyert1 megbíza-
tást, amelyek működés-körén kívül estek. Gyakran megfor-
dult nálam is s mondhatom, kellemes órákat töltöttem vele; 
ámbár bensőm mindig azt sugallta, hogy valami hátsó gon-
dolata van s nem mindenben nyilt és őszinte. Még akkor, 

1 Heine akkoriban így gúnyolódott : az új agenda a vörös sas szár-

nyain szerte röpköd az egész országban. 



midőn azt a kérdést tettük, hogy: «mit találnak a superin-
tendensek és prédikátorok jónak és használhatónak és mit 
nem az életbeléptetendő liturgiában», nem is gyanították, 
hogy a király ,az ügyben közvetetlen és közelről érdekelve 
van; az egész művet múlékony ötletnek s csak néhány ré-
gész fércművének tartották. Ily föltevésben a véleményadás 
egészen szabadelvű, s a mi superintendensünké még hozzá 
gúnyolódó is volt. Szokása szerint élcesen és szellemesen 
gúnyolódott s az egész korszerűtlen merényietet nevetség 
tárgyává tette s a célbavett liturgiát összehasonlította a 
római katholikus egyháznak holt ritualejával és miseköny-
vével s megyéjének prédikátorai többnyire a fölebbvalójuk 
véleményét követték. Az előadó nem hitt szemeinek, midőn 
annak az embernek kedvezőtlen jelentését is olvasá, akiről 
különben azt hitte, hogy más oldalról ismeri. Éles fölfogása 
és kiapadhatatlan élce oly feltűnő volt előtte, hogy azt sok 
mással egyetemben leirta. Midőn azonban köztiszteletben 
álló theologusok irataikban a liturgiát és agendát védelmez-
ték; s midőn látták, hogy a király maga is érdeklődik 
iránta; midőn több superintendens azoknak használatba vé-
telébe beleegyezett s ezért dicséret- és kitüntetésben része-
sült, akkor a mi emberünk is erre a pártra tért és amit 
azelőtt gyalázott és gúnyolt, azt most dicsérte és magasz-
talta. A királynak egészen szolgai hangon irt és a liturgiát 
egyháziasnak, a bibliával megegyezőnek, tisztán ódonnak, s 
hogy a keletkezett zavarnak vége legyen, szükségesnek és 
korszerűnek állítá. Már régen elrendelte volna annak beho-
zatalát (tevé hozzá meggondolatlanul), ha a városi képviselet 
nem volna ellene és nem ellenezné. Teljes indignációval 
másoltattam le ezt a nekem alázatosan megküldött előterjesz-
tést az előbbi ravasz votummal együtt s a feltűnően ellen-
mondó dolgokat láttamozva és nevem aláírásával ellátva 
visszaküldém a szerzőjöknek. A közmondás azt tartja: «Az 
okos tyúk csalán közé tojik»; így járt ez a ravasz superin-
tendens is. «Mi köze a városi képviseletnek» — mondá a 
király — «ehhez az egyházi ügyhöz? minek avatkozik olyan 
dolgokba, amelyekhez nem ért s melyekhez semmi köze!» 
Azonban a SCHUCKMANN belügyminiszter által elrendelt vizs-
gálatkor fölvett jegyzőkönyvekből kitűnt, hogy a városi kép-
viselet, a tanács és az egész városi hatóság ebben a dolog-
ban egészen közönyösen viselte magát és ép maga a 
superintendens volt az, aki egy általa összehívott tanácskoz-
mányon az új liturgia behozatalát ellenezte s boszús kedé-
lyét csípős gúnyolódással hűtötte le. Most aztán nagyon 
rosszul állt az ügye és pedig annál inkább, minthogy világi 
hatóságokkal gyűlt meg a baja, melyek sokszor örülnek, ha 
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a pap ellen valami kifogást tehetnek s a lehető legke-
ményebben bánnak vele. De a király beszüntette ellene 
a vizsgálatot; hozzám pedig-jóakarólag és kedélyesen így 
szolt: «Lehet, hogy ez az ember később jobb meggyőző-
désre jutott. Minthogy azonban most már rossz hírbe jött, 
a neki szánt kitüntetést nem kaphatja meg.» Az azelőtt oly 
nagy tiszteletben állott és most megvetett ember elveszté 
a városnak, községének és egyházmegyebeli paptársainak 
bizalmát. Működésében megbénítva, igyekezett a külföldre 
menekülni; de ez sem sikerült neki s néhány év múlva bá-
natában meghalt. 

«Rosszakaratú ferdítések és hazugságok, amelyek részint 
napvilágra jöttek, részint pedig mint finoman alkalmazott 
képmutatás titokban maradtak, bensőleg a jó ügynek is 
ártottak s külsőleg rossz hírbe hozták úgy annyira, hogy 
a vita nem szűnt meg. Mindig újra és újra föllobbantották 
a vita tüzét; különösen az: «Ueber das liturgische Recht» 
című röpirat; tette ezt. Rövid időre ennek az iratnak meg-
jelenése után azt kérdé tőlem a király, hogy olvastam-e és 
ki a szerzője? «Azt mondják», válaszolám, «hogy Schleier-
macher!» «Bárki is irta, szerzője okos ember; élvezettel ol-
vastam a művet . . . Ki nem állhatom, hogy — amint 
gyakran történik — a fejedelmet főpüspöknek (summus epis-
copus) hívják, hiszen lelkünknek egyedüli püspöke Jézus 
Krisztus. Luther a reformatió által leginkább azt akarta el-
érni, hogy a római egyháznak, mely az államot leigázta, 
uralmát megtörje s a hierarkhia vasjármát lerázza. Ámbár 
Jézus Krisztusnak hatalmáról és dicsőségéről folyton mély 
vallásos tisztelettel beszél és a pápát szegény bűnösnek ne-
vezi; mégis láthatóan az ellenkező végletbe esett és az egy-
házat az állam hatalma alá rendelte. Áz új egyháznak hit-
vallását egyedül a fejedelmek írták alá és szentesítették, s 
Luther sehol sem volt annak aláírva, bár ő volt a főszóvivő, 
akiben az egész reformatió összpontosult, sem Melanchton, 
aki pedig az ágostai hitvallást szerkeszté, az aláírások kö-
zött nem fordul elő. A fejedelmi hatalom léptette életbe a 
hitvallást s annak védő szárnyai alatt egyesültek és gyüle 
keztek össze a községek. Ezáltal a «liturgikus jog» az ural-
kodók hatalmába került; ez történelmi tény, s a szellemes 
szerző, aki e napokban ez ellen föllépett, in thesi veszi a 
dolgot, úgy, amint lehetne, és nem de facto, amint a való-
ságban van, amikép alakult és aminő még most is.» «Nem 
mindenütt», szóltam közbe. «Ugyan hol nem?» «Nem min-
den vidéken, még fölségednek birodalmában sem mindenütt, 
ahol a presbyteri és zsinati rendszer uralkodik, pl. Cleve-, 
Jülich-, Bergben és Markban. Ilyen helyeken maga az egyház 
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tárgyai és ha t á roz ; amiér t Sch le iermacher is oly i n t é zmény t 

pártol, amelyben a királynak csak vető joga van.» «Már 
megint előhuzakoclik presbyteriális és zsinati rendszerével ? 
Alkalmasint valami bolondra talált benne? (Ezen szavaknál 
jóakarólag mosolygott.) Azonban a Tilsetől egész a Weserig 
uralkodik a királyi consistoriális rendszer s nem merném azt 
csak úgy könnyedén megszüntetni. Azokban az országokban is, 
melyeket ön előbb említett, úgy a lutheránus, mint a kál-
vinista egyházakban a liturgia a fejedelemtől származott. — 
De ha egyszer meg is engedjük, hogy a liturgiát és agen-
dát, az egyházi rend érdekében, maga az egyház rendezze; 
vájjon létre jön az így ? Eddig nem tehette; a nagyszámú új 
agendák tarka vegyüléket képeznek; az egyik kiszorítá 
a másikat s egyik sem állhatott meg oly szilárdan, 
hogy bárhol is állandó elfogadásra talált s érvényre emel-
kedett volna. A változtatás önkénye beállott; az öreg pré-
dikátorok máskép gondolkoztak a dologban, mint a fiatalok; 
miáltal a nép zavarba jött s most már azt sem tudja, há-
nyadán van. Láttuk a lelkészeknek jóakaratú megkérdezése 
alkalmával, midőn mindenik megmondta a maga véleményét. 
Minő tarkaság lett az egészből! Vagy nem mondja-e a latin: 
Ouod capita, tot sensus ! — Ahány fej, annyi értelem! Az 
egyik rationalista, a másik suprarationalista, a harmadik a 
kettő között ingadozik, alkudozik és megadja magát; a ne-
gyedik mystikus, az ötödik — az ötödik — nem is tudom, 
micsoda. Ami Poroszországban tetszik, Sziléziában nem tet-
szik; ami Pomerániában és az őrgrófságokban helyes, az 
Magdeburgban és a rajnai tartományokban minden bizony-
nyal helytelen. Tehát minden tartományban más a szo-
kás, ez csakugyan szégyen és gyalázat! Az már világos, 
hogy ezen az úton tovább nem mehet. Jó lenne, ha az egy-
ház egyöntetű volna; de az egyik párt óvást tesz a másik 
ellen ; amit az egyik dicsér és elfogad, azt a másik gyalázza 
és elveti; ebből azután gyalázat származik, mely kölcsönösen 
szégyenít és szidalmaz, hinnék az állapotnak véget kell vet-
nem.» 

«A király egyedül kívánta az egyháznak erejét és mél-
tóságát föntartani. Midőn pedig meggyőződött arról, hogy 
ez az egyház szolgáinak hallatlan ellenmondásai miatt, mi-
dőn az egyik kigúnyolta azt, amit a másik dicsért és elfo-
gadott, nem lehetséges, akkor dacos lett, s minthogy a 
dolgot nem birta és nem is akarta abbanhagyni, később 
kényszerűségből a parancsra és rendeletre gondolt. — 
A békeszerető király legjobban szerette volna ezt az 
ügyet az egyetértés útján rendezni s az e dologból fej-
lődött viták, mint például a kölni püspök boszantó esete, 
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é le tének legkeserűbb s l egke l l eme t l enebb em léke i k ö z é 

t a r t o z n a k . » 1 

Hogy az < Edinburgh Review» a jelenkori német protes-
tantismusnak egyházi viszonyait épen nem festette nagyon 
fekete színnel, arról kezeskednek D R . BÜCHSEL C. porosz 
fősuperintendensnek s jámbor lutheránusnak következő nyi-
latkozatai. Az illető 1830. körül mint papjelölt, vagy mint 
segédplébános Uckermark egyik fiókegyházában első prédi-
kációját tartá. Emlékiratában így ir erről: A temető puszta, 
a templom piszkos volt és a nagy községből egyedül négy 
férfi jött az istentiszteletre, se gyermek, se asszony nem volt 
látható. A nép még kíváncsiságból sem jött a templomba. 

«Az anyaegyházban sem látogatták buzgóbban a temp-
lomot. A nép nagy része aludt s csak nagyon kevesen küz-
dötték le az álmot annyira, hogy fejüket le ne csüggeszszék. 

«Sok vasárnapon megtörtént, hogy az öreg egyházfival 
várakoznom kellett, míg annyi nép összejött, hogy az isten-
tiszteletet elkezdeni lehetett. — Az egész nagy faluban csak 
körülbelül négyen voltak, akik rendesen jártak az isten-
tiszteletre. Midőn egy alkalommal ezek egyikének a templom-
kerülés miatt panaszkodtam, azt mondá, hogy itt a templomba-
járás már kiment a divatból; s midőn azt kérdeztem, hogy 
vájjon otthon olvassák-e még néhányan a régi prédikáció-
kat és a bibliát, így szólt: «Ez meg már épen nagyon régen 
kiment a divatból.» S midőn az asztalnál való imádkozás 
felől kérdezősködtem tőle, ugyanazt a választ nyertem : «Ez 
itt már nincs divatban . . . » Teljesen meg kellett győződ-
nöm, hogy ez ember előtt az egyház és Isten igéje épen 
olyan divatcikk, mint bármely más világi dolog. 

1 Eylert, Charakterzüge und Histor. Fragmente III. i . S. 293—306. 

3 4 5 — 3 6 5 . 383. 1817-ben a király így szólt Eylerthez : «A katholikus egy-

házban összefüggés és egység van, egyikben úgy mint«a másikban, menjünk 

bárhová, mindenütt ugyanazt találjuk. Nálunk az egyik prédikátor supranatura-

lista, a másik rationalista, a harmadik pietista stb. effélék. Mindenütt más 

szokás.» — «A protestáns» kifejezés nekem nem tetszik; hát sohasem szűn-

nek már meg protestálni ? Mindenik protestál s a saját szennyes ötleteit akarja 

érvényre juttatni. Efölött ezrek esnek kétségbe; már senki sem tudja, hányadán 

van. A z egyház nekünk bizonyosságot és békességet akar szerezni, de kell 

is szereznie.» — «Természetes, hogy a szentírásra történik hivatkozás, melyet 

mindenki úgy magyaráz, amint neki tetszik.» Azonban az ilyen ítélet alanyi. 

Azok, akik a tekintélyt elvetik, sokszor az ellen a saját tekintélyüket állítják 

föl, azért az önzés annyira vitt bennünket, hogy számos tekintély van előt-

tünk. Mindenki a saját tekintélyét követi. Ebből aztán zűrzavar támad s 

minden fölbomlik. Nem áll-e a katholikus egyház külsőleg a pápa tekintélye 

alatt?» (Eylert, II. 2. S. 384. 385.). 
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«Mennyire elszigetelten éltek akkoriban azok, akik Jézus 
Krisztus istenségét s az ő vérének erejét szívből hitték. Az 
első zsinaton, amelyen részt vettem, nem ismertem pásztort 
vagy prédikátort, aki előtt szívem fájdalmát kitárhattam 
volna. Az úgynevezett előkelő világ az egyháztól elfordult. 
Olyan nemes ember, aki templomba járt, olyan katonatiszt, 
aki bibliát olvasott, ritka volt, mint a fehér holló. A temp-
lom csak az ostoba s műveletlen világ számára való volt. 

«Azóta az egyházakat és a szószéket egészen zavarta-
lanul a rationalismus foglalta el . . . A legtöbb plébánián 
kártyáztak s a cimborák megválogatásával némelyek nem 
is igen törődtek, csak ha a társaság létrejött. A pálinkaivás 
is nagy mértékben, sőt mértéktelenségben dívott, úgy hogy 
némely községben a legborzasztóbb dolgok történtek. 

«Habár némelyek a szabadságharc óta Istenhez tértek 
is, kinek kezét érezték s akihez szükségökben fordultak, 
mindez az egész egyházhoz képest aránylag csak nagyon 
kis mértékben történt és az országnak nagy része még 
mindig mély álomba volt merülve. A rationalismus, mely 
mindinkább rothadásba ment át s a községek életén dúlt, 
biztosan érezé magát a papi házakban s háborítatlanul bir-
lalá a szószékeket és az oltárokat. A magasabb körökben, 
különösen a theologiai tudományok terén már heves küz-
delem tört ugyan ki, az «Evangelische Kirchen Zeitung» és 
a «Homiletisches Correspondenzblatt» az óriást megzavarták 
kényelmes nyugalmában, a vidéken azonban még megvolt 
csendes békéjében és csakis egyes pontok kezdtek mo-
zogni. A templomok belseje szomorú képet mutatott; ron-
gált, piszkos és szennyes volt, de a községek még szomorúbb 
állapotban valának. A családok körében szó sem volt a na-
ponkint való imáról, annál kevésbé az asztali áldásról és 
ahol ezek még fönmaradtak, ott is csupán üres szokásból 
történt az imádkozás. A közönyösség annyira hatalmat vett 
a szíveken, hogy alig volt már szó Istenről és az ő szent 
igéjéről. Egyesek néha-néha összegyülekeztek, akik nyugod-
tan tűrték a lelkészek és a községeknek gúnyját s különö-
sen SCHUBERT, FRANKÉ és ARNÜTNAK régi prédikációs köny-
vein épültek és régi egyházi énekeket énekeltek. 

«A lelkipásztorok földműveléssel foglalkoztak, kártyáz-
tak és a község komolyabb tagjait botránkoztatták, a többiek 
pedig már meg sem botránkoztak. Ha a jobb érzéssel és a 
régi mondással: de mortuis nil nisi bene, nem ellenkeznék, 
elmondhatnék sok dolgot, miket a dús javadalmazású helyek 
lelkészeinek életéről beszéltek, s akkor bizonyára senki sem 
csodálkoznék azon, hogy végre is oly sokan megváltak az 
olyan egyháztól, amely az ily dolgokat eltűrte. A lelkipász-



torkodásról többé szó sem volt. Egy szomszéd prédikátor" 
húsvét napján a testnek föltámadása ellen beszélt. Egyik 
híve hozzá ment és kérdé, hogy vájjon jól értette-e őt ? A 
pásztor kártyajátéknál ült s az asztalról egy garast fölvévén, 
így szólt: «Menjen, vegyen magának ezért kötelet és akasz-
sza föl magát s akkor megtudja, miben áll a föltámadás, s 
ha lehet, jöjjön el és mondja el nekünk is.» Ez az ember 
hozzám jött s kért, hogy a királynak jelentést tegyek, hogy 
ezt a lelkészt tanítsa meg. S midőn vonakodtam ezt meg-
tenni, eleinte hallgatott, de távozásakor így szólt: «Most már 
látom, hogy egyik varjú nem vájja ki a másiknak a szemét.» 
Egy másik, akit a nyugtalanság nagyon gyötört, a temp-
lomokat sorra járta és hozzám is gyakran eljött. Midőn 
egy idő múlva vele találkoztam, így szólt: «En most már 
nem is megyek többé a templomba, mert egészen megza-
varodom s nem tudom, hogy mit higyjek; az egyik prédi-
kátor azt mondja, a bűnbánat szükséges az üdvösségre; a 
másik meg a bűnbánatot a lélek betegségének tartja, amitől 
őrizkednünk kell; a harmadik pedig azt állítja, hogy az 
csak a rosz embereknek szükséges. Épen így vagyunk a 
Jézus Krisztusban való hittel; erről épen az ellenkezőjét 
hirdetik annak, amit az egyik, a másik vagy a harmadik 
egyházban tanítanak.» A bibliára utaltam őt, hogy maga 
vizsgálja meg a dolgot; azonban így felelt: «Mindenki a?ra 
hivatkozik — de kinek van igazai»1 

Brandenburg és Pomeránia, protestáns tartományok kézi-
munkásainak helyzetéről így ir BÜCHSEL : 

«A lelkészek mindenütt arról panaszkodnak, hogy a 
napszámos családok az egyháztól mindinkább elpártolnak, 
azt sokszor épen nem látogatják, s arra is csak kényszerrel 
lehet őket rávenni, hogy gyermekeiket az iskolába küldjék. 
A napszámos hétfő reggeltől egész szombat estig dologban 
van, rendesen nejével együtt; egyedüli szabad ideje a va-
sárnap. Ezen a napon kell tehát burgonyáját elvetnie s 
megművelnie, istállóján az apróbb javításokat eszközölnie, 
s a saját és gyermekei cipőit fatalppal megtalpalnia. Az 
asszonynak is elég dolga van a felső és fehérruhák fol-
tozásával s a harisnyák tatarozásával. Ehhez járul még 
az is, hogy a földesúr gyakran aratás alkalmával s az 
úgynevezett «szükség esetén» vasárnapokon is dolgoztat, 
így képződik azután az a meggyőződés, hogy: «Mi nap-
számosok nem járhatunk a templomba.» És ha már egy-
szer a templombajárástól egy egész néposztály elszokott, 

1 Dr. C. Büchsel, Erinnerungen aus elem Leben eines Landgeistlichen. 

Berlin 1883. I. Bd. (6 aufl.) S. 4., 5.,- 16., 18., 58., 59., 61., 215., 216. 
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akkor még olyankor sem megy az vasárnap a templomba, 
mikor mint pl. télen, ráérne. A birtokkal való üzérkedés 
és a bérlőknek valamint a felügyelőknek gyakori változása 
által a személyes és kegyeleti viszonyok mindinkább lazul-
nak s az anyagi nyereség és a hideg jog vagy mi több, az 
önkény uralkodik ott, ahol az atyai gondviselésnek a gyer-
meki bizalommal kellene találkozniok. Az a mód, melyen 
néhány részvevő és - istenfélő birtokos a szegény napszá-
moson segíteni s iránta érdeklődni akart, nagyon csekély 
eredményt mutatott, mert az egész osztály mindinkább el-
tompul, testi kéjelgésre adja magát és szívében legyőzhe-
tetlen bizalmatlanságot táplál. A szegény nép, amely egész 
héten át nehéz munkát végez s vasárnap házi gondokkal 
kínlódik, végre is elveszti szívéből a másvilág iránt táplált 
reményét s csak oly lény marad meg belőle, amely majd-
nem az állatokig sülyed: dolgozik, eszik, iszik és nyugszik, 
mint a teherhordó állatok s majdnem minden élvezetében 
állatias. A torkosság, lopás és fajtalanságról való panaszok 
nem épen alaptalanok, sőt sokszor annyira megy már, hogy 
a szegény emberek nem is sejtik, hogy az ilyesmi bűn. 
Egyedül az emberektől való félelmet ismerik még és csak 
emiatt igyekeznek a bűnt titokban elkövetni. A papok nagy 
része nem tud a bajon segíteni, de nincs is bátorságuk, sem 
kedvök a népre hatni vagy azt oktatni. Nagy ritkaság, hogy 
valamely napszámos lelkiismeretesen járjon a templomba s 
lelkéről komolyan gondoskodjék. A pásztorok sokszor a 
földesurakat, bérlőket és felügyelőket okozzák, hogy ezek 
munkásaikat a templomba járástól tervszerűleg visszatartják 
vagy azt nekik lehetetlenné teszik, s ezáltal a lelkészek és 
földesurak között elkeseredés és feszültség támad. A nagy 
városokban türelmesen nézték és egykedvűen látták, hogy 
egész nemzedék nő fel, amely vakmerően így beszél: «Nincs 
Isten, és ha az ember meghal, vége mindennek, s amely azt 
hirdeti, hogy a pokoltól nem kell félni, s az istentelenek 
elkárhozása fölött gúnyolódik. Ha ez tovább is megy, akkor 
nemsokára a falvakon is ugyané jelenségekkel találkozunk. 
A régiek a proletárok faját nem ismerték, és ha szegények 
minden időben voltak is, mégis a proletárság a mammon-
imádás terménye, mely csak az újabb korban kezd virág-
zásnak indulni.1 

«Habár azt mondják, hogy napszámosaink és gyár-
munkásaink szabad emberek, mégis azoknak szabadságuk 
inkább csak látszat, mint valóság. Tényleg a munkaadónak 

1 Büchsel, Erinnerungen ect. I. 127. E kötetnek első kiadása i S 6 l - b e n 

jelent meg. 
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kíméletlen akaratától só't szeszélyétől függnek úgy, hogy 
csekély szabadságuk csak arra való, hogy helyzetüket még 
tűrhetetlenebbé tegye. Munkaadójukat odahagyhatják ugyan 
és más helyre szerződhetnek, de azért helyzetök még 
sem javul.»1 

BÜCHSEL berlini hivataloskodásának emlékeiben ismé-
telten fölemlíti, «hogy Berlin egyházi tekintetben Európának 
legelhagyatottabb városa.»2 Továbbá hozzáteszi, hogy: 
«Berlinben a katholicismustól jobban félnek, mint a hitet-
lenségtől vagy az istentelenségtől.»3 

MASARYK protestáns bölcselő így nyilatkozik: «Német-
ország, Luther hazája, vallás tekintetében szomorú képet 
nyújt. A reformátió alig erősödött meg félig-meddig, már is 
elkezdett a fölvilágosodás terjedni és rombolni. Még pedig 
maga a (protestáns) theologia az, mely a hitetlenséget ter-
jeszti és a kereszténységet aláássa. A mult századnak theo-
logusai között a legléhább rationalismus uralkodott s talál-
kozott a WOLF- és LESSING-féle iskolának fölvilágosító 
irányával. És azáltal, hogy épen a theologusok ölték meg 
a népvallást rationalismusuk által, a hitetlenség a nép között 
annyira elterjedt, hogy STRAUSZ hitvallását valójában a pro-
testáns Németország hitvallásának lehet tekintenünk. A 
bölcselet K A N T óta határozottan keresztényellenes; a mate-
rialismusnak épen a legújabb korban van legszámosabb kö-
vetője s naponkint látjuk annak újszülötteit, amit Németor-
szágban bölcseletnek neveznek. A kereszténység iránt való 
ellenszenv sehol sem oly szembeszökő, a rombolás munkáját 
sehol sem folytatják olyan rendszeresen, mint Németország-
ban. Minden, még a legártatlanabb alkalmat is arra hasz-
nálják, hogy a positiv hitet szóval és Írásban rágalmazzák 
és rablók módjára megtamadják. Még ha csupán BREHM 

«állatéletének» új kiadásáról van is szó, még abba is bele 
kell csúsztatni a keresztény hitnek rosszakaratú és ravasz 
megtámadását, és nem egyedül a socialdemokrata sajtó az, 
amely a kereszténységet illető megtámadásokban csakis az 
államügyészségre való tekintetből mérsékli magát. 

<A kereszténység eltűnt, de helyébe csak nagyon ke-
vesen tettek valami mást. Ennek a következménye jó eleve 
némi beteges életállapot volt, amely először is a költészet-

1 Büchsel, Erinnerungen aus dem Leben eines Landgeistlichen 1883. 

III. 234. 

9 Büchsel, Erinnerungen aus nieinem Berliner Amtsleben. 1865. S. 

40. u. 194. 

3 J. h. 161 , ]. 
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ben nyilvánult. E hangulatnak1 első legnagyobbszerű kife-
jezése GÖTHE Wertherje volt. Göthe igyekszik a bús-
komorságtól megszabadulni s Faustjában a korszaknak 
félszegségét vallássá alakítja; de az, amit Göthe hisz, csak 
keveseknek elég; a nagy tömeg nem birja azt hosszú időn 
át elviselni. Göthének (és Schillernek) kózvetetlen követői, 
-— a romantikusok — physikailag és erkölcsileg tönkre 
mennek, némelyek közülök szellemileg megbetegednek s 
kivégzik magukat, mások meg minthogy a protestáns ratio-
nalismus és a merev orthodoxia elrémítik őket, a katholi-
cismusban keresik az óhajtott lelki nyugalmat. 

«A legújabb kedélyállapotot a pessimistikus bölcselet 
és ennek a modern buddhaismusnak követői jelzik. «Vájjon 
oly annyira helytelen volna-e», kérdi Pfleiderer, «ha a mo-
dern pessimismusban, melyet semmi áron sem szabad köny-
nyelműen kicsinylenünk, a német fölvilágosodás mámorát, a 
jobb s még félig benne leledző természetek részéről, a leg-
utóbbi másfél száz év különösen valláserkölcsi irányban való 
túlműveltségének megunását akarnók látni.»2 

«A modern pessimismus, mint a modern életuntságnak 
bölcseleti kifejezése, nem egyéb, mint elméleti öngyilkosság, 
s legyenek szívesek azok a németek, kiknek a nép jóléte 
szíveiken fekszik, megfelelni arra a kérdésre, hogy mért 
épen a művelt, a protestáns Németország volt az, amely az 
életuntságnak bölcseleti rendszerekben adott kifejezést. 

«Németország kisebbségben levő katholikus lakos-
ságának ügye jobban áll, mint a többségben levő protestáns 
lakosságé. A katholikus német, protestáns testvéréhez ha-
sonlítva, sokkal nagyobb mértékben élvezi a valódi és benső 
vallásosság áldásait.3 

1 Grimm Ármin (Göthe. Berlin 1877. I. 167.) mondja: «Midőn Göthe 

Wetzlárból Frankfurtba visszament, borzadott attól az élettől, amelybd vissza 

kellett térnie . . . Látta, hogy ismét vissza van lökve ama régi posványba, 

amelyben fetrengeni elviselhetetlennek tartá. Gyűlölte, mert átlátta a frankfurti 

viszonyokat. A z élénk, látszólag vidám élvezetek között a legkétségbeejtőbb 

gondolatokkal foglalkozott. Valaki akkoriban azt mondá neki, hogy Káin átka 

van rajta. Állhatatlan természete annál inkább kezdette őt aggasztani, minél job-

ban belátta s meggyőződött róla, hogy az ellen nincs semmi óvszer. Es így jutott 

arra, hogy az öngyilkosságnak benne megfogamzott gondolata ellen, minél 

komolyabban kell küzdenie. Egész odáig ment, hogy életének komolyan véget 

akart vetni. S épen ebben a hangulatban találta őt az a hír, hogy az ő korá-

ban levő, Jeruzsálem nevű ifjú, aki Wetzlárban szintén a törvényszéknél dolgo-

zott, életuntságból kivégezte magát. 

2 Pfleiderer, Der moderne Pessimismus. 1875. 8. 106. 
3 T . G. Masaryk, Der Selbstmord als sociale Massenerscheinung der 

modernen Civilisation. Wien. 1881. S. 197—200. 
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«Ezze l egészen e g y b e h a n g z ó i a g beszé l KARNIS , protes-

táns theologus, a lipcsei egyetem tanára: «Ama német 
tartományokban, — mondja — amelyekben a katholicismus 
még a népélettel szorosan össze van fűzve — csak Felső-
bajorországot és Tirolt említjük, — rendszerint föltételezhet-
jük, hogy a katholikus keresztény ember Istent féli, Jézus 
Krisztust imádja, bűneit bevallja, az egyházban levő rend 
iránt kegyelettel viseltetik s ott, ahol Istent imádják, magát 
otthonosnak érzi. De Németországnak melyik protestáns 
tartományában találhatunk ilyen lelkületet? A római egyház 
különös adománynyal bir arra nézve, hogy a nép élete 
fölött uralkodjék. Ez nem fárad el harangjaival az időbe 
kiáltani, hogy az után törekedjék, ami az idő fölött áll. 
Minden útra fölállítja hitének képeit. A gyóntatószékben 
minden kicsinységre kiterjeszkedik. Azonban a protestáns 
németnek egész protestantismusa abban áll, hogy a hit dol-
gaiban a saját nézetét követi. Nagyon szeret a főlvilágoso-
dás nagy királyára, II. FRIGYESRE hivatkozni, de II. FRIGYES 

szabad szellem volt ugyan, azonban egyszersmind nagy szel-
lem is és éles tekintetével belátta, hogy az embereknek csak 
nagyon csekély része képes a hit dolgaiban magának ön-
álló véleményt alkotni. És ha azokat a saját nézeteket kö-
zelebbről kutatjuk, nem találunk mást, mint a rationálismus, 
hírlapi műveltség s felületes okoskodás kivonatát, melynek 
nemcsak értéke nincs, hanem még az igazság útját is 
elzárja.» 

TREITSCHKE HENRIK, történettanár a berlini egyetemen 
így ir: «A protestantismus a levegő, melyet mindnyájan 
belélegzünk.» De ez a levegő inkább fojtólégnek bizonyult, 
amely a társadalmi szervezetre a legveszélyesebb hatással 
van, amint ezt maga TREITSCHKE is azonnal bevallja. « A 

lealázásnak hosszú ideje alatt», — irja Treitschke — «a né-
met jellem sokat vesztett amaz egyszerű nagyságából, mely 
azt a középkorban díszíté.» 

«Akinek csak némi fogalma is van arról, hogy az új 
nemzedéknek a keresztény kinyilatkoztatás hitágazataiban 
való hite mennyire alább szállt, az aggódva szemlél-
heti, hogy ezrek vannak, akik oly megfontolatlanul, lomhán, 
sőt hazug módon hódolnak annak a külső hitnek, mely 
szívökre nézve egész idegen. Csak kevesen gondolkoztak 
komolyan ama jogi fictió hamissága fölött, amelyben nálunk 
az állam és egyház élnek, mely szerint mindenki abban a 
hitben él, amelyben született. Amint minden állami baj 
befolyással van a polgárok erkölcseire, akép az a hosszas, 
szererencsétlen szokás is, hogy az állam előtt hallgatni s 
meghajolni kell, a népnek vallási életére erkölcstelenitőleg 



141 

hatott. A szigorún vallásos hatóságtól, s ami több, az úgy-
nevezett jó társaságnak orrfintorgatásától való félelem ele-
gendő arra, hogy számosakat hitüknek (jobban mondva: 
hitetlenségiiknek) megtagadására birjon. Az előkelőbb osz-
tályok hallgatag megegyeztek abban, hogy némely fontos 
vallási kérdéseket soha sem érintenek, és így él a művel-
teknek nagy része, akik gondolatkörüket szándékosan szű-
kítik, s ama jogaikról, hogy vallási dolgok fölött gondol-
kozzanak, elvből lemondanak. A vallás terén ijesztő erővel 
garázdálkodik a hazugság szelleme. Az ellenszegülő gondo-
latra titkos szómagyarázatot s mindenféle utógondolatot 
ráerőszakolnak; és így fölfegyverkezve vesznek részt az 
olyan egyházi szertartásokban, amelyeknek valódi értelmét 
elvetik. Evvel a dologgal egész theologiai irányok s a kö-
zönséges rationalismusnak hatalmas ágai vannak összeköt-
tetésben ; a kinyilatkoztatás hitágazatait tagadják, de a régi 
szavaknak idegen értelmet tulajdonítanak, ahelyett hogy a 
lomha világnak nem tetszésével dacolva, nyíltan elszakíta-
nák azt a köteléket, mely a lélek számára már többé úgy 
sem létezik. 

«Ne ámítsuk magunkat: a jelenkor műveltsége minden 
izében világias. Az emberek roppant nagyrésze ma egészen 
elfogulatlanul csak világi céljainak él. A modern világnak e 
világias gondolkozása eltompít minden vallási fanatismust.»1 

Hasonlókép nyilatkozik HARTMANN E D E : «Egyházi te-
kintetben sokkal hevesebben és radikálisabban forrongó 
korszakot élünk, mint aminő a reformatió korszaka volt; 
az egyháznak hagyományos alkotásai az állami és társadalmi 
újabb fejlődéssel egészen ellenkező irányban elkeseredett 
harcra kelnek, és a vallási meggyőződésnek eddig haszná-
latban volt dogmatikus erényei sehogy sem akarnak meg-
férni a jelenkor tudományos öntudatával anélkül, hogy előre 
látható volna, honnan vegyék az új tömlőket, vagy inkább 
a hordókat, amelyekbe az új bort tölthetnék. Az egyház 
működés-körét az állam és a társadalom mindinkább korlá-
tozza, az eddigi hitágazatok a tudományos öntudatnak hala-
dásával szemben mindinkább lehetetlenekké válnak. 

«így aztán minden kunyhó- és palotába kétszeres meg-
hasonlás tolakodik be; az örökölt dolog ezer látható és 
láthatatlan karral igyekszik az embert körében szilárdan 
tartani, de a haladásnak bomlasztó eleme ezer meg ezer 
csatornán szivárog be a régi épület hasadékaiba. A fölvilá-
gosodás hajnalpirja még a legbuzgóbb hívőket sem hagyta 

1 II. v. Treitschke, Historische und pcűtischc A n f s l u s , 1865. S. 589. 

613. 618. 621. 
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érintetlenül, még a paraszt is csodálkoznék, ha meg lehetne 
vele értetni, hogy az ő feje mily sok kérdésnek egészen más 
magyarázatát fogadta már el, mint azt egyházának tanítása, 
melyhez véleménye szerint híven ragaszkodik, előírja. A vá-
rosi polgárnak valóságos hite többnyire nagyban különbözik 
ama vallás hittanától, amelyhez névleg tartozik; a művelt 
osztálynak világnézete s az egyház tanítása között pedig 
oly merev ellentét létezik, hogy amaz ellenmondás előtt, 
melyben életüket folytatják, már csakis erőszakkal lehet-
séges szemet hunyniok. 

«Azonban ez az erőszakos szemhunyás amaz állítás előtt, 
hogy az egyházhoz való tartozás tényleg immár hazugsággá 
fajult, csakis az igazságérzetnek ijesztő mértékben való hiá-
nya folytán lehetséges; mert a legcsekélyebb igazságérzettel 
sem fér össze, hogy valaki önmagát cképen ámítsa. Az éle-
sebb értelem azonban azt az öntudatot táplálja magában, 
hogy a saját nézetei a legfontosabb és legdöntőbb pontok-
ban ellentétben vannik az egyházzal, de azért külső tekin-
teteknél fogva mégis színleli, hogy az egyházhoz tartozik. 
Majd a szülőkre, az anyósra, vagy valamely örökhagyó nagy-
nénére való tekintet, majd a házi békesség szeretete, majd 
az államhivatal kényszere s hivatalon kívül való igényei, 
majd az a félelem, hogy a gyermekek előtt azoknak az egy-
házból való kizárásuk által jövő életpályájuk meg lesz nehe-
zítve, majd az a szándék, hogy a tömegnek, melyre nézve 
még a vallási szédelgés szükséges, jó példát adjanak, majd 
pedig végre (különösen asszonyoknál) az aggodalom, nehogy 
az egyházzal való szakítás következtében a tekintélynek a 
gyermekek között való föntartására egyik leghathatósabb 
eszközétől megfosztassanak, — amaz indító okok, amelyek 
sokakat a felekezeti jámborsághoz való külső ragaszkodásra 
birnak. 

«Azonban mindeme tekintetek elégtelenek az ilyen 
magaviselet hazug voltának kimentésére és pedig annál-
inkább, minthogy a vallási öntudatnak teréről van szó, ame-
lyen a legszentebbet és legfölségesebbet kell ápolni s az 
igazság iránt való legnemesebb és legmagasztosabb ösz-
tönt (a metafizikai szükségletet) a legszebben táplálni és 
fejleszteni. Mindama pillanatnyi és külső előnyök, melyeket 
az emberi szívnek legszentebb dolgaival való ilyetén ledér 
játszással el lehet érni, elenyésznek ama kárral szemben, 
melyet a lélek az igazságérzetnek legnemesebb alakjában 
való megsértése által szenved s a népek és gyermekek neve-
lésében mindennemű kényelemnek háttérbe kell szorulnia 
ama borzasztó következmények előtt, melyek akkor állanak 
elő, ha a népek és a gyermekek egy napon rájönnek, hogy 
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őket nevelőik és vezetőik a leggaládabb és legsemmire 
kellőbb módon megcsalták, úgy, mint a lelkiismeretlen dajka, 
aki a szopós gyermeknek mákonyt ad, hogy attól legalább 
rövid ideig nyugodhassék. Ha látják, hogy azok, akik iránt 
kegyelettel és bizalommal viseltettek, a legszentebb igazság 
szentsége iránt való tiszteletükkel visszaélnek s úgy találják, 
hogy kényelmesebb vezettetésük kedvéért egész figyelmök 
oly dogmákra van irányozva, amelyeket már maguk a ve-
zetők sem tartanak többé igaznak, akkor nem csoda, ha 
az igazság iránt való szeretetüket s az abban való hitüket 
szintén elvetik s ledér könnyelműséggel ők is a világi hazu-
dozás karjai közé rohannak. A jó és nemes lelkek azonban, 
ha a velők szemben elkövetett borzasztó csalásnak nyomára 
jönnek, igazságos és szent haragra lobbannak a hamis gyá-
mok és nevelők ellen, akik gyermek- és ifjúkoruk fogékony 
értelmét mesékkel tömték tele, amelyektől csak a legjobb 
szellemi erők is megemésztő küzdelem által lehet meg-
szabadulni. 

«Ezt fontolják meg jól mindamazok az uralkodók és 
szülők, akik maguk a hittől elidegenedve s személyüket 
illetőleg az egyház kötelékéből már kilépve mégis ama 
nézetnek hódolnak, hogy a kormányzott népre vagy a ne-
velendő gyermekekre nézve a keresztény világnézetben és 
keresztény jámborságban való további nevelés hasznos, sőt 
szükséges. Azok pedig, akik bátorság és kezdeményezés 
hiányában a régi szokásban maraaiak meg mindeddig, ré-
mülve fogják észrevenni, hogy mily borzasztó erkölcsi fele-
lősséget vállaltak magukra, midőn gyermekeikkel szemben 
a legszentebb és legmagasztosabb igazság terén rendszeres 
hazugságot űztek. 

«Most, midőn a polgári állás jegyzékének behozatala 
után senkit sem lehet többé vallásos cselekmények gyakor-
latára kényszeríteni, az egyházból való külsőleg kinyilatkoz-
tatott kilépése azoknak, akiket kiskorukban (midőn jogérvé-
nyesen legcsekélyebb pénzbeli adósságot sem csinálhatnak) 
az egyházba becsempésztek vagy bekényszerítettek, valóban 
egészen közönyös dolog; mert a felekezetiességnek ilyetén 
külső fitogtatása annyira kigúnyol minden modern jogfogal-
mat s magában véve oly semmis és érvénytelen, hogy szel-
lemi tekintetben, a magában véve különben is érvény-
telen cselekedet semmiféle alaki visszavonására nem szorul. 
Csak arról tételezhető föl jogosan, hogy az egyházhoz tar-
tozik, aki nagykorúságában az egyházi életben való részvéte 
által az egyházba előbb történt fölvételét megerősíti s azért 
az olyannak a vallási cselekményekben való állandó részvéte, 
aki bensoleg nem tartozik az egyházhoz, folytonos képmu-
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tatás, a legaljasabb hazugság, mert az igazságérzetet annak 
legnemesebb terén sérti meg. De még utálatosabb, ha va-
laki gyermekeit keresztény hitben és keresztény jámborság-
ban nevelteti, ö pedig bensoleg és talán már külsőleg is 
egészen elpártolt a kereszténységtől; ennek a hazugságnak 
ugyan inkább passiv jellege van, de annál szégyenteljesebb, 
mert a szülők gondjaira bízott gyermekek lelkét illeti, akik 
iránt komolyabb és szentebb erkölcsi felelőséggel tartoznak, 
mint önmaguk iránt. 

«Nézzünk csak körül a világban és meg fogjuk látni, 
hogy mennyit és mily súlyosan vétkeznek hanyagságból, 
kényelemszeretet és félénkségből, gyávaságból, ostobaság-
ból s az igazságérzetnek hiányából az erkölcsi alapelvek 
ellen; hogy a vallási és az egyházi képmutatás activ és 
passiv alakjában, mint hazugság és a hazugságnak megenge-
dése mint tettetés és a hallgatásból vont hamis következ-
tetéseknek eltűrése mindenfelé mily buján tenyész. Nem 
mondok sokat, ha azt állítom, hogy müveit férfialaknak 
kétharmad s művelt asszonyainknak pedig egy része vallási 
tekintetben az előbb említett esetek közül az egyikben vagy 
a másikban az igazság ellen vét. De sehol határozottabban 
meg nem valósul F ICHTÉNEK az az állítása, hogy a gyá-
vaság a ravaszságnak anyja, mint ezen a téren, ahol mint 
főindok, a köztudomású vagy elhallgatott hazugságok főin-
doka a gyávaság, amely az illemnek hatalmas réme ellen 
véteni nem mer. —• Egyházi úgy, mint társadalmi és poli-
tikai téren elmélkedésünknek egy és ugyanaz az eredménye, 
a mostani állapotoknak visszataszítóan hazug volta!»1 

Különben ez a képmutatás nem mától vagy tegnaptól fogva 
kezdődik, hanem már a mult századnak végén a legdúsabb 
virágzásnak indult az. HETTNER például így szól Herderrol, a 
weimari fősuperintendensről: «Eletének tragikumát a benső 
meggyőződése és külső hivatalos állása között mutatkozott 
feltűnő ellentét képezte. — O, aki az ősegyház hitével nyíltan 
szakított, pap és a legfelsőbb egyházi hatóságnak elnöke 
volt! O, a szigorún erkölcsös és igazságszerető ember volt, 
lelkében hordozá ezt a szünetlen hazugságot.» 

« H E R D E R lelkiismeretbeli aggodalmát néha igyekezett a 
régi rationalismusból vett ama mentegetőzésekkel takargatni, 
hogy habár az ember kételkedik is, hogy a keresztény ta-
nításnak mostani módja minden időre érvényes és használ-
ható, mégis mint az államnak és az egyháznak szolgája, az 
állam és egyház által elrendelt tanítás értelmében köteles 

1 E. v. Hartmann Phänomenologie des sittlichen Bewustseins. Berlin 

1879. S. 356—360. 

) 
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tanítani és működni. De Hcrder sokkal egyenesebb lelkű és 
finomabb érzésű volt, mintsem ebben a durva álbölcselkedés-
ben sokáig vigaszt és megnyugvást találhatott volna. Lássuk 
csak azt a fontos nyilatkozatot, melyet 1797. január 8-án 
Böttiger ellen (Lebensbild Herder's, Herausgegeben von sei-
nem Sohn. 1846. I. 201.) tett: «Minden embernek írásban 
kellene halálakor hátra hagynia, hogy életében tulajdonképen 
mit tartott bolondságnak vagy bábjátéknak, de a viszo-
nyoktól való félelemből soha sem mert róla hangosan nyi-
latkozni ; ilyen hazugságokkal mindnyájan nyakig vagyunk, 
s jól esnék, ha azokat legalább akkor levetkőzhetnők, midőn 
a halotti ruhát felöltjük.» Hogy mily értelmű e nyilat-
kozat, az kitűnik Böttiger feleletéből, mely szerint HUNT 

anglikán püspök egy hátrahagyott iratában magát bevégzett 
skeptikusnak vallja.» 1 

Perthes Frigyes a jelen századnak harmincas éveiben 
így ir: «A tanári szék és a szószék között szomorít és 
iszonyú különbség van. Száz meg száz ifjú tér vissza az 
egyetemekről olyan bizonytalanságban, mint ön, de azért 
nagy részök mégis hittani könyvekkel foglalkozik, meg-
fontolatlanul egyházi hivatalra lép s azután mint lelkész 
Isten és emberek előtt eskiiszego és képmutató lesz.»2 

Egy hitetlen délnémetországi protestáns 1870-ben így 
ir jó barátjának, FEUERBACH LAJOS bölcsésznek: «Eddig a 
nép miatt minden évben nagypénteken az urvacsorához 
járultam, s őszintén bevallom neked, hogy magam előtt 
szégyeltem magamat. Lelkemnek jobb fele föllázadt e kép-
mutatás ellen. Jtős mégis, mi marad hátra — ha mint kis 
iparosnak a néptől kell élnem? Arra, hogy kivándoroljak, 
már öreg vagyok, de különben is nagyon nehezemre esnék 
kedves hegyeimtől megválnom. Kérlek, adj tanácsot ebben 
az ügyben, mely rám nézve oly fontos és életbevágó.» 

FEUERBACH azt válaszolá, hogy a vallás «olyan holt és 
hitelvesztett, hogy egészen közönyös, vájjon az ember annak 
szertartásait használja-e vagy sem.» 3 

Képmutatókat kisebb-nagyobb számban mindenkor ta-
lálunk, de az annyira elterjedt vallási hazugságnak, aminő 
az új kornak protestantismusában mutatkozik, sehol sem 
találjuk párját a világtörténelemben, még a lehanyatló po-
gányság korszakában sem. 

4 llettner, Geschíchte der deulschen Literatur. III. 9 5 — 9 7 . 
2 F . Perthes's Leben. Vom Clem. Theod. Perthes, Professor der Rechte 

in Bonn. Gotha 1855. 3. Aufl. III. 205. 
2 K. Grün, Ludwig Feuerbach in seinem Bríefwechsel, 1874. II. 231. 
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HEINE HENRIK jogosan mondja magáról: «Tudjátok, 
hogy én nem vagyok a katholicismusnak híve. Mostani 
vallási meggyőződésemben ugyan nem él már a dogmatika, 
de igen is még mindig él a protestantismus szelleme. Így 
tehát a protestáns egyház érdekében még mindig pártem-
ber vagyok.»1 Hasonlóképen megvallja, hogy: «Német-
országban a vallási nagy forradalmat Luther képviselte. Az 
abból származott bölcseleti forradalom nem volt más, mint a 
protestantismus következménye. Ez a forradalom Kant Em-
mánuel által jutott kitörésre. 

«Luther művét LESSING folytatta. Miután Luther ben-
nünket a hagyományoktól megszabadított s a kereszténység 
egyedüli forrásává a bibliát tette, merev szóbeli szolgálat 
keletkezett s a biblia betűje ép oly zsarnokilag uralkodott, 
mint egykor a hagyomány. Lessing volt az, aki nagyban 
közreműködött arra, hogy a betű zsarnokságától megszaba-
duljunk. Valamint Luther nem egyedül támadta meg a ha-
gyományt, úgy Lessing sem egyedül, ámbár a leghatalma-
sabban küzdött a betű ellen. 

«Igen», mondja Lessing, «a betű a kereszténységnek 
végső borítéka, s csak akkor áll elő a kereszténység szel-
leme, ha sikerül ezt a borítékot eltávolítani. Ez a szellem 
pedig nem más, mint az, amit a WoLF-féle bölcselet bebizo-
nyítottnak gondolt, amit a szabadkőművesek énekeltek, amit 
a költők fütyültek s ami abban az időben egész Németor-
szágban minden formában érvényesült: a tiszta deismus. 

«Lessing meghalt 1781-ben, Braunschweigban. Ugyan 
abban az évben megjelent Königsbergben Kantnak «A tiszta 
ész bírálata» című bölcseleti műve. Ez a könyv Németor-
szágban szellemi forradalmat támasztott, mely a legföltü-
nőbben hasonlít a Franciaországban dúlt anyagi forradalom-
hoz, s amely a komolyan gondolkozó előtt ép oly fontosnak 
látszik, mint amaz . . . 

«Azt mondják, hogy az éjjeli szellemek megijednek, h'a 
a hóhér pallosát megpillantják. — De mennyire megijed-
hetnek akkor, ha Kantnak «tiszta ész bírálatát» tartják 
elébök! Ez a könyv az a pallos, melylyel Németországban 
a «deismust» kivégezték. 

«Őszintén megvallva, a franciák a németekhez képest 
szelídek és mérsékeltek. Azok legfölebb csak egy királyt 
gyilkolhattak meg% s már ez is elvesztette a fejét, mielőtt 
lefejezték volna. És mindamellett annyit kellett dobolniok, 
kiabálniok s lábaikkal tombolniok, hogy az egész földke-

1 Heine, Werke V. 151. («Über Deutschland.» Erster Theil: Zür Ge-

»chichte der Rdigion und Philosophis in Deutschland.) 



rekségét megrázkódtatták. ROBESPIERRE MIKSÁT valóban 
nagyon kitűntetik, ha őt KANT-tal hasonlítják össze. ROBES-

PIERRE MIKSÁN, a saint-honoré-utcai nyárspolgáron, azonnal 
kitört a rombolásdüh, mihelyt a királyságról volt szó, s 
akkor szörnyűségesen rángatódzott a királyörö eskór követ-
keztében; de midőn a legfőbb lényről volt a szó, akkor a 
szájáról azonnal Ietörlé a tajtékzó habot s kezéről a vért, 
magára vevé tükörgombokkal díszített ünnepi kék kabátját 
s keblére virágcsokrot tűzött. 

«Ha azonban KANT EMÁNUEL, a gondolatok országának 
e nagy földúlója, rémuralomra nézve ROBESPIERRE MIKSÁT 

jóval fölülmulta, mégis ehhez nagyon sokban hasonlít. Leg-
először is mindkettő ugyanazon kérlelhetetlen, erős, prózai, 
józan becsületessége által tűnt ki. Azután, mindkettőben 
föltaláljuk a bizalmatlanság tehetségét, csakhogy míg az 
egyik a gondolatok ellen táplál bizalmatlanságot és ezt 
bírálatnak nevezi, addig a másik azt emberek ellen alkal-
mazza és köztársasági erénynek mondja. De mindkettő-
ben a legnagyobb mértékben a nyárspolgárság nyilvánul. 
A természet arra szánta őket, hogy kávét és cukrot mérje-
nek, de a sors azt akarta, hogy más dolgokat mérlegelje-
nek, és az egyiknek mérlegébe egy királyt, a másikéba pedig 
magát az Istent helyezte . . . 

«KANT-nak főműve a «Tiszta ész bírálata.» Ez a leg-
fontosabb összes iratai között. Ez a könyv, mint már emlí-
tők, 1781-ben jelent meg és csak 1789-ben lőn átalán 
ismeretes. E késedelemnek az oka a könyvnek szokatlan 
alakja és a rossz irály volt. Ez utóbbit illetőleg nincs bölcsész, 
aki annyi szemrehányást érdemelne, mint KANT, főkép, ha 
előbbi jobb irályát veszszük figyelembe . . . 

«De miért irta KANT az ő «józan ész bírálat»-át oly 
száraz, konyhai irályban? Azt hiszem azért, mert attól félt, 
hogy a tudomány tekintélyének rovására történt volna, ha 
a művében rejlő eszméket könnyű és világos irályban fejezi 
vala ki. — Ebben mutatkozik a filiszterség. Vagy talán 
Kantnak a gondosan kimért eszmemenethez hasonló irályra 
volt is szüksége, de talán nem volt képes szebb irályban irni. 
Csak lángésznek adatott, hogy új gondolatokat új sza-
vakba is öltöztethessen. De Kant Etnmanuel nem volt láng-
ész. S ennek tudatában KANT, ép úgy, mint a jó ROBES-

PIERRE, annál bizalmatlanabb lön a lángész iránt, s «az ítélő 
tehetségnek bírálata» című müvében azt állitá, hogy a láng-
észnek nincs semmi köze a tudományhoz, annak működés 
köre a művészet . . . 

«Kant főművének többször való alapos áttanulmányo-
zása után azt hittem, hogy abban mindenütt az Isten léte 

ÍU* 
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mellett harcoló bizonyítékok megtámadására találok s hogy 
ezekről bővebben beszélek, ha benső vallásos érzésem attól 
vissza nem tartana. Már midőn azt látom, hogy valaki az 
Isten létét bolygatja, különös aggodalom s olyan kellemet-
len érzés száll meg, aminőt egykor Londonban, a New-
Bedlamban éreztem, midőn csupa őrültektől környezve veze-
tőmet szemeim elől eltévesztettem . . . 

A szomorújáték után következik a bohózat. KANT 

EMMANUEL eddig mint kérlelhetetlen bölcsész viselte magát, 
ostromolta az eget, s az egész védőőrséget kardra hányatta, 
a világ főura bebizonyítatlanul úszik, vérében nincs többé 
irgalmasság, nincs atyai jóság, nincs túlvilági jutalom a föl-
dön való megtartózkodásért, a lélek hallhatatlansága vég-
tusáját vívja — hörög és sóhajtozik — s az öreg L A M P E 1 

ott áll mellette mint szomorú néző esernyővel a hóna alatt 
s arcáról a veríték és könyár patakként ömlik alá. Erre 
Kant megkönyörül, megmutatja, hogy nemcsak bölcsész, ha-
nem jó ember is és megfontolva, félig jó kedvvel, félig 
gúnyolódva így szól: «az öreg Lampenak kell Isten, külön-
ben nem lehet boldog a szegény — a gyakorlati ész pedig 
azt mondja, hogy az ember a világon boldog legyen — 
nem bánom tehát, álljon jót az Isten léteért a gyakorlati 
ész.» Ez érvelés alapján Kant különbséget tesz az elméleti 
és a gyakorlati ész között, s ezzel mint bűvészpálcával, 
ismét új életet lehelt a deismusba, melyet az elméleti ész 
meggyilkolt. 

«Vájjon Kant erre a föltámasztásra nem csupán az öreg 
Lampe, hanem a rendőrség miatt is vállalkozott-e? Vagy 
csakugyan meggyőződésből cselekedett? S talán épen azál-
tal, hogy az Isten léte mellett szóló érveket szétdúlta, nekünk 
meg akarta mutatni, mily szánandó az, ha Isten létéről 
semmit sem tudhatunk? Ezúttal ép oly bölcsen cselekedett, 
mint az én vesztfáliai barátom, aki Göttingában a Grohn-
derstrasszen minden lámpát összezúzott s nekünk aztán a 
sötétben beszédet tartott a lámpáknak gyakorlati szüksé-
gességéről, melyeket elméletileg csak azért tört össze, hogy 
megmutassa, hogy azok nélkül semmit sem láthatunk. 

«Már előbb emlitém, hogy a «tiszta ész bírálata» meg-
jelenésekor semmi föltűnést nem keltett. Csak néhány év 
múlva kelté az föl a közönség2 figyelmét, midőn néhány 

1 Kant szolgája, aki sétái alkalmával az esernyőt utána vitte. 
2 Midőn Schiller Jenában Reinhold bölcsészettanárt meglátogatta, ettől 

hallotta (1788.), hogy Kantnak száz év múlva Jézus Krisztuséhoz hasonló hír-

neve lesz (Rriefwechsel zwischen Schiller und Körner I. 162. v. ö. Palleske, 

Schiller« T-eben. 1 8 7 7 . TI. 103.) — Hogy K a n t n a k « b í r á l a t a » m i l y érthetetlen, 
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élesesüű bölcselő magyarázatokat írt róla, s Németor-
szágban 1789-ben nem is beszéltek másról, mint Kant böl-
csészeiéről, s már túlságos számban keletkeztek a com-
mentárok, kivonatok, magyarázatok, bírálatok, védőiratok stb. 
Csak futó pillantást kell vetnünk az akkori bölcseleti művek 
lajstromára s a számtalan irat, mely Kant művének köszöni 
létét, eléggé mutatja azt a szellemi mozgalmat, melyet ez 
az egy ember előidézett. Az egyik tajtékzott a lelkesedés-
től, a másik keserű boszúságban tört ki, a legtöbben pedig 
kíváncsian várták a szellemi forradalom kimenetelét. A né-
meteknél a szellemi világban ép olyan mozgalom uralko-
dott, mint a franciáknál az anyagi világban s a régi dogma-
tismusnak lerombolása alkalmával azok ép úgy fölhevültek, 
mint emezek a bastille ledöntésekor. Forradalom volt s a 
kegyetlenségek nem hiányoztak . . . Valamint Franciaor-
szágban voltak emberek, akik azt állíták, hogy ROBESPIERRE 

FITTNEK (az akkori angol miniszterelnöknek) ügynöke, akép 
Németországban némelyek annyira mentek az önámítás-
ban, hogy azt képzelték, miszerint Kant titokban egyetért 
velők s hogy az Isten léte mellett szóló érveket csak azért 
rombolta le, hogy a világ lássa, mikép az ember az ész 
által sohasem jut Isten ismeretére s hogy ebben a tekin-
tetben a kinyilatkoztatott vallást kell követni.1 

«Kant ezt a szellemi mozgalmat nem annyira műveinek 
tartalma, mint inkább ama kritikai szellem által idézte elő, 
amely azokban nyilvánult s amely akkor minden tudomány-
ágból visszatükröződött. Ez a szellem minden tudományágat 
meghódított. 

«Kant Németországot a bölcselet terére vonszolta és a 
bölcselet a németeknek nemzeti ügye lön. A német népet 
nem lehet könnyen mozgalomba hozni; de ha egyszer va-

az abból is kitűnik, hogy maga Göthe képtelen volt a homályos iskola-

irályt, melyet a königsbergi bölcselő használt, megérteni. (Lewes, Göthes Leben 

13 aufl. II. 146.) — Macaulay, a lángeszű történész. 1848. november 23-án 

így ir naplójában: «Ma Ellistől Liverpoolból, Kant művének fordítását kap-

tam. Elkezdtem olvasni, de egészen érthetetlennek találtam, mintha sanskrit 

nyelven volna irva. Egyetlen szó sem keltett bennem valami eszmét, kivéve 

egy latin idézet Persiusból. Úgy gondolom, hogy talán mégis csak lehetsé-

ges volna a metafizika elméletét oly szavakba foglalni, amelyeket én is meg-

érthetnék. Hiszen Locket, Berkeleyt, Hűmet, Reidot és Stewartot, Cicerót és 

Platót megértem.» (Trevelyan, Leben und Briefe Lord Macaulay's. Aus dem 

Engl. von Dr. Böttger 1877. II. 253. — V. ö. «Protestantismus und Socialis-

mus» című művünket. 1883. S. 155. 156. 

1 Ilyen ravaszok még ma is találkoznak, különösen a protestáns theo-

logusok között. 
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lamely irányban megindul, akkor a legkitártóbb buzga-
lommal lelkesedik mindvégig. Ilyennek mutatta magát a 
vallás ügyeiben. Ilyen volt most a bölcsészetben. S ép ily 
következetes marad a politikában is? 

«Gondolatunk nem enged nyugodni, míg testté nem 
vált, míg érzéki alakban ki nem fejeztük. A gondolat tetté, 
az ige testté kíván lenni. És csodálatos! az ember, mikép 
a biblia Istene, csak kifejezi gondolatát és a világ a szerint 
alakul, világosság vagy sötétség lesz, a vizek elválnak a 
szárazföldtől, sőt vadállatok is jönnek létre. A világ az igé-
nek jelvénye. 

«Ezt jól jegyezzétek meg ti, a tettnek büszke emberei! 
Ti nem vagytok más, mint öntudatlan napszámosai a gon-
dolkodó embereknek, akik nektek minden teendőiteket sok-
szor a legalázatosabb hallgatagságban előírták. ROBESPIERRE 

nem volt más, mint ROUSSEAU JEAN JACQUES keze, az a 
véres kéz, amely az idő méhéből a testet elővonszolta, 
melynek lelkét ROUSSEAU alkotta . . . 

«Úgy gondolom, hogy az olyan modoros népnek, mint 
mi vagyunk, először is a reformátióval kellett kezdenie s 
csak ezután foglalkozhatott a bölcsészettel és csak ennek 
befejezése után térhetett át a politikai forradalomra. A 
főket, melyeket a bölcselet gondolkodásra használt, a for-
radalom azután tetszés szerinti célokra leütheti. De a böl-
cselet soha sem használhatta volna a fejeket, melyeket a 
forradalom, ha az a philosophiát megelőzi vala, leütött volna. 
De ne féljetek német republikánusok; azért a német forra-
dalom nem végződik szelídebben és gyengédebben, mert 
azt KANT «bírálata», FICHTENEK transcendentalis ideálismusa, 
és mi több, a természetbölcselet megelőzte. E tanok által 
forradalmi erők fejlődtek ki, melyek csak az időt várják, 
hogy kitörjenek s a világot rémülettel és csodálattal tölt-
hessék be. Majd Kant követők tűnnek föl, akik az érzéki 
világban sem akarnak kegyeletről tudni s európai életünk-
nek talaját pallossal és alabárddal a kezükben dühöngve 
bejárják, hogy a múltnak még utolsó gyökerét is kiirtsák. . . 

«Ne mosolyogjatok az ábrándozó fölött, aki az érzéki 
világban ugyanazt a forradalmat várja, mely a szellemi téren 
végbement. A gondolat megelőzi a tettet, mint a villámlás 
a mennydörgést. A német mennydörgés természetesen 
szintén német s azért nem nagyon hajlékony, s kissé lassan 
gördül előre; de el fog jönni, és ha egyszer olyan csatta-
nást fogtok hallani, amilyen a világtörténelemben még nem 
fordult elő, akkor tudjátok meg: hogy a német menny-
dörgés végre céljához ért. Erre a csattanásra a sasok a le-
vegőből döglötten hullanak alá s az oroszlánok Afrika távol 



s í k j a i n behúzzák farkaikat és királyi odúikba bújnak. Né-
metországban színelőadás lesz, melyhez képest a francia 
forradalom csak szerény idylli jelenetnek látszhatik.1 

A német bölcselet KANT óta nem egyéb, mint ama 
keresztény és természetellenes elvnek a tovább művelése és 
kiforrása, amely a XVII . és XVII I . század alatt Angliában 
és Franciaországban képződött. 

Csak a bölcseleti és theologiai tudománynak protestáns 
körökben lábrakapott elaljasulása volt képes F ICHTÉT, 

SCHELLINGET és HEGELT úgy tüntetni föl, mintha azok a ke-
reszténységhez közeledtek volna. VOLTAIRE ledérsége és 
HUME könnyelműsége a kereszténységnek kevesebb szégyent 
és talán kevesebb kárt okozott, mint az álbölcselet, amely 
a német bölcseletben a keresztény elvekkel könnyelmű 
játékot űzhetett. Ha majd egy évezred magaslatáról fog az 
utókor az új bölcseletnek legújabb korára — Kant, Fichte, 
Schelling, Hegel, Hartmann korára — visszatekinteni, akkor 
ezt az egész korszakot a bölcselet összes történelmében a 
legcéltalanabbnak és terméketlenebbnek fogja látni. 

E bölcseletnek gyakorlati következménye ép úgy a 
forradalom, "mint a mult században volt. Áz a bölcselet, 
amely a XVI. században támadt első forradalomnak kö-
szöni eredetét, amely a XVII I . századnak második forra-
dalmában diadalmaskodik, célját és végét csak egy harmadik 
forradalomban érheti el, és el is éri, hacsak a keresztény 
elveknek a tudományban és az életben való megújulása meg 
nem előzi — amire, fájdalom, nagyon csekély vagy épen 
semmi kilátás" sincs.2 

LAURENT F . genti szabadelvű tanár így szól: « A pro-
testantismus az egyediség vallása; az egyedi észnek föllá-
zadása a tekintély ellen. Az egyediségnek kihágásait neki 
rótták föl bűnül s tényleg a hitszabályokat az irásra helyezi, 
melyet minden egyes egyed a saját esze szerint magyaráz; 
ez azonban az elméletben skepticismusra és a gyakorlatban 
önzésre vezet.» 

A germán faj már eredeténél fogva individualismusra 

1 H. Heine, Sammtliche Werke. V . 107. 1 7 3 — 1 7 6 . 1 8 3 — 2 0 8 . 2 6 4 — 2 6 8 . 

— Protestáns és liberális körökben Kant kriticismusát úgy tekintik, «mint 

a bölcseletnek német reformatióját.» — «Valóban Kant szedte le azt a szőlőt, 

amely Luthernek nagyon savanyú volt; ő tette a bölcseletet protestánssá.» 

(P. T . Pesch, Stimmen aus Maria Laach. 1873. 4. Heft. S. 319.) Kant a leg-

előkelőbb képviselője a tagadásnak a bölcselet, ép úgy, mint Luther a 

vallás terén. 
2 L . Dr. P. Haffner, Grundlienien der Geschichte der Philosophie. 

Mainz, 1883. S. 933. 
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hajlik. A reformatió az egyedi észhez való föllebbezés a 
hagyomány tekintélye ellen; azóta aztáif nyitva áll az út- a 
forradalom és az ellenzékeskedés számára. 

«Katholikusok és szabadgondolkozók a protestantismus-
nak sokszor szemére lobbantják gyógyíthatatlan következet-
lenségét1 és pedig nem jogtalanul, mert a protestantismus 
tényleg tagadása mind annak a tanításnak, amelyet csak refor-
málni akart. A protestánsok ezt a vádat visszautasítják . . . 
Igaz, hogy a reformátorok kiinduló pontnak a kinyilatkoztatást 
vették, de az is igaz, hogy tanításukban a kinyilatkoztatás-
nak nincs már erős, szilárd alapja. 

«A katholicismusnak alapja a hagyomány. Az egyház-
ban megtestesült hagyomány a legszilárdabb alapja az evan-
gélium isteni eredetének; úgyszólván annak élő bizonyí-
téka . . . A protestánsok a hagyományt az egyházzal együtt 
elvetették. Azonban mi által pótolták a századokon át főn-
tartott hagyománynak nagy tekintélyét, amely az egyházban 
volt letéve? — A reformátorok elfogadnak bizonyos kinyi-
latkoztatást, amely az üdvösségre szükséges; ez a kinyilat-
koztatás pedig egy istenileg sugalmazott könyvben foglaltatik. 
De ki tudja teljes bizonyossággal a szent könyv szövegének ér-
telmét meghatározni ? Midőn a protestánsok az egyház tekin-
télyét elvetették, a szentírás magyarázását minden hívőnek, 
akár tanult, akár tanulatlan, együgyű vagy fölvilágosodott 
legyen is, egyéni ítéletére bízták. Ez által nemcsak a vég-
telen változtatásoknak nyitottak tárt kaput, hanem magát a 
kinyilatkoztatást is veszélynek tették ki. Vagy nem talál-
kozhatnak-e egyesek, akik a szent könyvek olvasásából 
arra a meggyőződésre jutnak, hogy Jézus Krisztus nem 
Isten? Ilyen kétkedők voltak mindjárt a reformátió kezdete 
óta s dacára LUTHER heves szidalmazásainak, fönmaradtak 
és hatalmas felekezetet képeztek. De mi lesz a keresztény-
ségből, ha Krisztus többé nem Isten fia? 

«Azonban még nagyobb veszélyt rejtett magában a 
protestáns elv. A kereszténység — szigorúan véve — mind-
addig kinyilatkoztatott vallás marad, míg a szent könyve-
ket Isten igéjének tekintik. Az Isten igéje megmérhetetlen 
nagy erő arra nézve, aki hiszi, hogy a mindenható te-
kintély mellette van; ez Luthernek csodálandó önbizalmat 

1 Buckle Tamás Henrik hírneves angol történetíró röviddel halála előtt 

Palaestinában így szólott Mr. Hill Gray Sándor skót nemzetiségű katholikus-

hoz : «A protestantismus maga a következetlenség és a bevégzett ellenmon-

dás . . . A katholicismus legalább következetes . . . Ha nekem bebizonyítják, 

hogy Krisztus az Isten fia, azonnal katholikus leszek.» V. ö. A. H. Iluth, 

The Life and Writings of Henry Thomas Buckle. London, 1880. II. 203. 204. 
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k ö l c s ö n z ö t t ; ez v o l t a z ő e r ő s v á r a , m e l y b e n m a g á t l e g y ő z -

hetetlennek érezte. De ki kezeskedett neki arról, hogy az 
írásnak nevezett papírlapok Isten igéjét tartalmazzák? Mint 
a hit embere, aki a katholikus hagyományban nevelkedett 
föl, a szentírásban való hitét megőrizte, miután az egyház-
ban való hitét elvesztette. De nem így a későbbi nemze-
dék, amely azt kérdezte, hogy miféle alapon nyugszik a 
szentírásnak isteni eredete? KÁLVINT ez a kérdés nagyon 
nyugtalanította. Nagyon jól tudta, hogy az az állítás, mely 
szerint: «a szentírás istenileg van sugalmazva, mert Krisztus 
tanítványaitól ered, s mert tartalmának magasztossága által 
kitűnik és az emberi könyvektől különbözik» ; érezte, hogy 
ezek az érvek valószínűséget igen, de teljes bizonyosságot 
nem eredményezhetnek. K Á L V I N szintén a hit embere volt; 
az ész kétkedéseire ő is azt felelte, hogy a szentírásnak 
isteni eredete nem szorul bizonyításra. Vagy gondolt-e va-
laki valaha arra, hogy a napnak létét bizonyítsa?1 Ez az érv 
jó volt azok számára, akik hittek, ámde az ilyenek nem szo-
rulnak érvekre. Azoknak azonban, akik a bizonyosságnak okát 
akarták tudni, nem volt elég a hivésre KÁLV IN mondása, 
hogy a szentírás isteni eredete magától érthető; vájjon nem 
volt-e joguk azt mondani, hogy előttük a dolog nem oly 
szembetűnő. S vájjon ez nem volt-e annyi, mint a szentírás 
isteni jellegének bizonyítékát emberi sugalmazásban keresni ? 
Igaz, hogy KÁLV IN azt állítá, miszerint a sugalmazás Isten-
től ered s maga Isten az, aki bizonyságot tesz igéjérőh2 

De ennek az állítólagos isteni sugalmazásnak volt egy ve-
szélyes szirtje, amelyen a protestantismusnak hajótörést kell 
vala szenvednie: egyrészről belekapaszkodott e szirtbe a 
mysticismus, általa hogy ostobaságait igazolja; másrészt 
pedig útat nyitott az a rationalismusnak. És csakugyan az 
a sugalmazás, melyet KÁLV IN Istenre vezet vissza, nem szár-
mazhatik az emberi észből? Ha ez áll, akkor végre is az ész 
lesz a bíró a kinyilatkoztatás fölött; ez pedig a kinyilat-
koztatott igazságnak tagadása.»3 

«A protestantismusnak ellenségei előre megmondták, 
hogy az meg nem áll addig, míg a deismusba nem megy 
át, vagyis : megtagadja, hogy Krisztus az Isten fia s a ke-
reszténységet nem tekinti természetfölötti, kinyilatkoztatott 
vallásnak. A tények beigazolták jövendölésüket. A rationa-
lismus, a reformatiónak bölcseleti következménye a keresz-

1 Calvin, Institut, I. 7. 2. 
2 Calvin Institut, 1. 7. 4. 5. 
3 F . Laurent, Études sur l'histoire de l'humanité. T . VIII . La Reforme. 

Bruxelles, Lacroix et Verboeckhoven. p. 4 2 5 — 4 2 9 . 
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t énységnek összes természetfölötti dogmáit elveti, követke-
zésképen elveti a kereszténységet is, amennyiben az az 
Isten fiától származik. Ezt az irányt mindjárt a protestantis-
mus kezdetén megmutatta egyik ama számos felekezetek 
közül, amelyek a protestantismusból származtak. A dolgok 
logikai lefolyása az összes felekezeteket a socinianismusra 
vezette; vagy jobban mondva: ezek a socinianismust túl-
haladták. «A protestáns jó barátok» (szabadközségiek) Né-
metországban s Eszakamerikában s az unitáriusok felekezete 
nevükön kívül semmi keresztény jelleggel nem birnak.»1 

«A reformatio lényegileg nem egyéb, mint vallási for-
radalom ; mindazáltal társadalmi következményei is voltak, 
melyek fontosságra nézve vetekednek a theologiai mozga-
lom eredményeivel. Minden vallás csírájában politikai néze-
tet rejteget; az keveset nyom a latban, hogy a vallásalapítók 
erről tudtak-e valamit vagy sem. — A reformatiónak is, 
jóllehet alapítói főkép a hittannal foglalkoztak, az volt a hi-
vatása, hogy a társadalmat átalakítsa: mondhatjuk, hogy 
elvileg ép oly politikai, mint vallási forradalom volt. A ka-
tholicismus politikai intézménynyé vált; a reformatio fölada-
tának tartá, hogy a középkor vallására ellenhatást gyako-
roljon, s azért társadalmi forradalmat kellett előidéznie.» 

«Luther hiában tett óvást ama politikai következtetések 
ellen, melyeket a forradalmárok az ő tanításából levontak ; 
ezeknek okvetetlenül be kellett következniük. Az a meg-
különböztetés, melyet ő a belső ember és a külvilág között 
tesz, egészen hamis; és épen abban áll a spiritualismusnak 
tévelye, hogy azt hiszi, hogy a lélek életét a testnek éle-
tétől elválaszthatja. Ha az egyéni jogot az egyház elle-
nében elismerik, úgy az állammal szemben is el kell azt 
ismerni. A pápáknak ebben az értelemben teljesen igazuk 
volt, midőn a fejedelmeket ama veszélyekre figyelmeztet-
ték, melyeket a reformatio magában rejtett. Vájjon elhiszi 
azt valaki, hogy a népek valamely régi vallásnak előítéletét 
elvetik maguktól és a világi hatalmak visszaélései iránt tisz-
telettel viseltetnek? Az egyházi és világi tekintély között 
való megkülönböztetés annál nehezebb volt, minthogy azok 
a visszaélések, melyek miatt a parasztok panaszkodtak, ép 
úgy az egyházi, mint a világi nagyoknak művei voltak; 
vagy az őket elnyomó püspökben megtudták-e különböztetni 
a fejedelmet az Úrnak fölkentjétől?» 

a A reformatio nem egyéb, mint forradalom, és minden 
forradalommai számtalan szerencsétlenség és baj jár. A re-

formatiót több vérontás és pusztulás kísérte, mint minden más 

1 Laurent, L a Réforme p. 7 : 1. c. p. 8. 



forradalmat: Franciaországban a polgárháborúk és a Ber-
talan-éj, Angolországban a győzők által a legyőzöttek szá-
mára mindenkor készen tartott nyaktiló, Németországban a 
harmincéves háború, mely a polgárosodást száz évig vissza-
tartotta, s mindenütt a szakadás és gyűlölség, melyek a 
kereszténységet széttépték s még ma is folyton tartanak. 
E borzasztó veszedelmeket látva, aggódva kérdhetjük, hogy 
vájjon nem lehetett volna-e megkímélni ezektől az emberi-
séget ?»1 

Petersen E. F., L u T H E R - n e k életirója, így nyilatkozik: 
«Ha Luther nem jogosult reformátor, akkor szükségképen 
igaztalan forradalmárnak kellett lennie, még pedig az ilye-
neknek legrosszab és legmegvetendőbb fajtájából.»2 

R A N K E L. természetesen oly borzasztón naiv, hogy 
LUTHERT «a világ legconservativebb» emberének nevezi. El-
lenben MAURENBRECIIER tanár LUTHERT az újabb kor leg-
erőszakosabb forradalmárjának mondja.3 — S TREITSCHKE 

HENR IK tanár bevallja, hogy: «Luther tette bizonyára for-
radalom volt, és minthogy a hit a nép kedélyének legmé-
lyében gyökerezik, annálfogva az a létező állapotokba 
mélyebben belevágott, mintsem az újabb történelemnek bár-
mely politikai átalakulása. Valóban, a legkevésbé sem mutat 
evangeliumi (!) bátorságra az a körülmény, hogy ezt sok 
jóhiszemű protestáns tagadni vagy legalább takargatni törek-
szik. Oly vakmerőségre csak oly ember vetemedhetett, 
akinek ereiben a német dacnak fékezetlen ősereje forrott. 
Egy csapásra összeomlott az erkölcsi világnak egész régi 
rendje, melyet egy évezred szentnek tartott, a tiszteletre 
méltó hagyományoknak hosszú láncolata, mely a keresztény-
ség életét összefűzte — s teljesen egyetérthetünk az elszászi 
MURNERREL , a reformátor ellenével, aki a borzasztó rombo-
lás láttára panaszos hangon fölkiáltott: «Hazugság minden 
könyv, melyet valaha irtak, a tanítók vakok, a szentek is 
csaltak.» 4 

Dr. WE IZSÄCKER C. tübingai tanár kissé tétovázóbb és 
burkoltabb modorban szintén beismeri, hogy LUTHERNEK 

reformatiója forradalom volt. «Csakis hitvédői elfogultság 

1 I. m. 433. l. 
2 Allgemeine Conservative Monatsschrift. 1883. November—Heft , S. 562. 

* Maurenbrecher, Geschichte der katholischen Reformation. 1880.1. 1 5 5 . 

* Preussische Jahrbücher, 52. Bd. S. 475. 

«Alle Bücher sein erlogen, 

Die je beschrieben sind, 

Die Heilgen han betrogen, 

Die Lehrer all sein blind! 
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fog arra a kérdésre, hogy «váj jon Luthernek reformatio]» 
forradalomnak nevezhető-e, kereken tagadólag felelni.» . . . 
«Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy ő az Epit. Resp. 
Silv. Prier. nyilatkozataiban és az Antikrisztus bullája ellen 
intézett iratában használt erős kifejezéseket úgy tünteti föl, 
mint a hierarchia ellen való törvényes eljárást, mint az eretnek-
ség megbüntetését, tehát mint törvényes beavatkozást. Ez az az 
önámítás, melylyel magán segített. De ebből azután az is 
következik, hogy ha eljárásában forradalmi jelleget látunk 
is, öntudata ettől teljesen ment vala.»1 

Minden fölforgató egyén azzal az önámitással segit ma-
gán, hogy lázadása törvényes alapon történt. Az ilyenek 
mindig és mindenütt azt képzelik, hogy ők a «jognak» vagy 
a «népnek» nevében fölforgathatják a törvényes kormányo-
kat, földúlhatnak minden fönnálló intézményt mint elavultat 
és veszedelmeset s büntethetik a «közjónak» minden ellenzőit 
mint az «államnak», a «köztársaságnak» ellenségeit, fogság-
gal, vagyonelkobzással, száműzéssel, sőt halállal is; azt 
képzelik, hogy gonosz cselekedeteik végrehajtására nemcsak 
hogy jogosítva, hanem kötelezve is vannak ; eljárásuk go-
noszsága öntudatukban föl sem merül. A királygyilkosok és 
a terroristák, a nihilisták és anarchisták gyalázatos tetteik-
nek jogszerűsége felől sohasem aggódnak és kételkednek, 
még kevésbé mint LUTHER, akit lelkiismerete elég gyakran 
nyugtalanított. 2 

HANSEN K . magas állású protestáns lelkész, dán alapít-
ványi prépost, egyik nemrég megjelent iratában így szól: 
«A meglevő intézményeknek fölforgatását s örökölt viszo-
nyoknak fölbomlasztását forradalomnak nevezik. Tehát nem 
kevésbé forradalom az, ami a XVI. század első felében vég-
bement, minden körülményei- és következményeivel együtt, 
mint az, ami a XVII I . századnak végén történt.» 

»Minden tekintélynek megvetése, az összes viszonyok-
nak fölbomlasztása és átváltoztatása, a hagyományoknak 
elvetése és kigúnyolása, a tulajdonjognak megsértése, a fosz-
togatás és rablásvágy, a nyilvános rágalmazás és kárhozta-
tás, az egyének kicsinylése s a tömegnek istenítés e, egye-
seknek féktelen zsarnoksága, akik értették a szenvedélyek 
kiaknázását s az igazságosság álarca alatt való erőszakos-
kodást; mind ez egyenlőkép jellemzi a reformatiót és a 

1 V . ö. Weizsäcker in den «Göttinger Gelehrten Anzeiger.» 1881. 

846. lap. 
2 V . ö. pld. Taine, Das revolutionäre Frankreich. II. 364. : »A giron-

dista, ha agyrémeiről van szó, eretnek, aki lelkiismereti kételyt nem ismer. 

Magát büntető boszulónak, az örökigazság képviselőjének tartja.» 
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forradalmat; csakhogy a forradalomban ezek kirívóbban 
jelentkeznek. Elmondhatjuk, hogy a forradalom csak úgy 
volt lehetséges, hogy a reformatió által elszórt mag Euró-
pában jól kikelt és hajtása megerősödött.» 

«Luther tehát nem volt reformátor, hanem a szó legszo-
rosabb értelmében forradalmár és a forradalom benne szü-
letett. S mint minden forradalmár, a szellemi téren ő is ép 
oly zsarnok volt mint azok, akik ellen föllázadott. 

«Egy liberális iskolából kikerült,ismeretes politikus bizo-
nyos alkalommal azt a nevezetes szót mondta ki, hogy Francia-
ország addig nem lesz boldog, mig be nem látja, hogy a 
nagy forradalom szerencsétlenség volt. Hasonlóképen teljes 
igazsággal elmondhatjuk azt is, hogy a protestantismus 
számtalan árnyalatával és felekezetével együtt mindaddig nem 
jut öntudatra s szellemi és erkölcsi erőre, míg be nem látja, 
hogy a reformatió szerencsétlenség, szükséges (?) rossz volt.»1 

Holst H. freiburgi tanár megvallja: «A reformatió hozta 
a világra az egyéni szabadság nagy elvét s ezzel a forradal-
mat. A középkornak kiélt és terméketlen (?) talajába 
sárkányfogat vetett, melyből a kétely származott, amely erős 
fegyverrel szállt szembe a sok száz évig birtokban ülő te-
kintélylyel . . . A küzdelem Németországban kezdődött s 
először is az egyházi dogmákra terjeszkedett ki; de csak-
hamar keresztül vonult az egész Európán s mindig több 
kérdést vont körébe.2 

KIRCHMANN GYULA, az ismeretes jogtudós és bölcselő 
mondá: «Hazugság Luther művét reformátiónak nevezni; 
őt magát pedig, dacára jó szándékának, nem tekinthetjük 
reformátornak, hanem inkább a hit és az egyház lerombolójá-
nak. Miután mindazokat a védő fal.akat, melyeket az eddigi 
keresztény egyház a vele ellenségeskedő hatalmak ellen 
létesített, egészen alapjukig lerombolta és azoknak csak 
némi romjait hagyta meg; ezáltal az ellenséges hatalmak-
nak útját egyengette, amelyen azok eleinte csak vonakodva, 
de később erőszakkal törtek be a hitnek és az egyháznak 
terére, s most mindkettőt elnyomják, ami Luthert, ha ezt 
előre látta volna, vállalatának végrehajtásától minden bi-
zonynyal visszariasztja vala.»3 

1 K . Ilansen, Sind wir noch Lutheraner? Kopenhagen, 1885. S. <> 10. 

13. 86. Szintén így nyilatkozott már Ilege], az ünnepelt porosz állambölcsész is 

(Geschichte der Philosophie III. 253): *A Lutlur-féle reformatióban ütött 

ki a /¿¡forradalom.» «Ez a szabadságnak (melyet a reformatió kiáltott ki) ma-

gyarázata.» 
a H. v. Holst, Ludwig der Vierzehnte. Heidelberg, 1868. S. 16. 
s V. Kirchmann, Die Reform der evangelischen Kirche mit Bezttg atlf 

die preussische Synodalordnung vom 20. Január i8"6. Berlin. 1876, 
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E szavakat Hellwald Frigyes magáévá teszi és így foly-
tatja: «Az egyház és a vallás fogalmának mai napság szá-
mosak előtt oly kedves elválasztása nagyon pompás dolog 
mindazokra nézve, akik a hitnek megdöntésére gondolnak; 
azonban azt állítani, hogy ugyanazok a papi hatalomnak meg-
semmisítésére és egyidejűleg a vallás föntartására töreksze-
nek, nem egyéb, mint a történeti igazságnak arculcsapása. 
Az észnek a reformatió műveiben ép oly kevés része van, 
mint a szabadságnak.» 1 

PÜCKLER-MUSKAU ÁRMIN herceg így szól: « A keresz-
ténységnek nézetem szerint csak a belülről kifolyó katho-
likus reform, azaz: oly reform, mely a törvényes egyháztól, 
a zsinatok s ezeknek feje, a pápa által közösen származik, 
nem pedig az, mely kívülről erőszakkal jő, lehet üdvére, 
javára . . . A reformátió mindeddig még nem mutathat föl 
semmi új alkotást, nem alapíthatott szervezett életet, hanem 
csak első ténye volt egy nagy föloszlásifolyamatnak, melyet 
másodikként a francia forradalom követett és a harmadik, 
melynek előhírnökei STRAUSZ, FEUERBACH és mások voltak, 
talán már nem sokáig várat magára. Különben a néptől 
kitalált s népszerűvé vált «protestáns» elnevezés nagyon is 
jellemző. Ettől fogva lassan-lassan, de egész következetesen 
a csaknem minden létező ellen való protestálás, az egyéni 
ítéletnek minden tekintély fölé való helyezése s ennek kö-
vetkeztében a láthatóan terjedő önzés lőn a kornak valódi 
szelleme.2 

A protestantismus a tekintély elvét elvetette s egész al-
kotmányát kezdettől fogva az alanyiságra építette. Az összes 
protestantismusnak ismertető jegye a subjectivismus és az 
individualismus. Miután, a csalatkozhatatlan egyháztanító-
hivatalt el nem ismerték, következetesen nem volt más 
hátra, mint hogy a symbolikus könyveknek vagy hit-
vallásos iratoknak és a bibliának tekintélyét is megtá-
madják. Ennek a vallási véleménynek határtalan önkény 
volt elkerülhetetlen eredménye.3 Á reformatiónak jelentő-

1 V . Hellwald, Culturgeschichte, 3. Aufl. II. 435. I. Aufl. S. 553. Ha-

sonlóképen nyilatkozik Laurent: «A protestantismus a szabadságnak és az 

észnek megtagadására törekszik.» L a Reforme. Etudes sur l'histoire de l'humanité. 

T . VIII. p. 421. 
2 Pückler-Muskau az «Allgemeine Zeitungban» 1846. Nr. 181 . ; idézye 

(Hundeshagen) Der deutsclie Protestantismus. 
3 Maga Voltaire is így szó l : «Tagadhatatlan, hogy a római egyház re-

formra szorult; ezt már Adrián pápa, X. L e o utódja is belátta. De nem kevésbé 

bizonyos az is, hogy ha nem lett volna a keresztény világban tekintély, amely 

megállapítja vala a szentírás értelmét és a vallás dogmáit, akkor annyi vallás-

felekezet volna, ahány olvasni tudó ember létezik.» 



159 

ségét és horderejét különösen találóan irja le Ruge Arnold a 
következőkben: «A XVI. századnak német reformátorai föllá-
zadtak, a hierarkhia és annak feje, a pápa ellen. A szellemi 
hierarkhia helyére a szellemi fejetlenséget helyezték.» 1 A 
szellemi élet terén kitört forradalmat és anarkhiát pedig a 
politikai és társadalmi élet forradalmának és anarkhiájának 
kelle követnie. Mert amit az emberi szellem és a szív ma-
gában rejteget, az csakhamar tettekben nyilvánul. Az elmélet 
előbb vagy utóbb a gyakorlati térre megy át. 

Ami pedig a protestantismusnak a társadalmi politika és 
a nemzetgazdászat terén való gyakorlati műveit illeti, azok-
ról UHLHORN GELLÉRT, hittudor, főconsistoriumi tanácsos és 
udvari prédikátor Hannoverben, így nyilatkozik : «A protes-
táns elvek eleget működtek. A gazdászat terén, úgyszólván, 
az egész világ protestáns lett . . . Epen a mi korszakunk 
jelzi azt az időpontot, melyben a protestantismussal együtt je-
lentkezett új elvek egészen a végső következményükig hatottak.» 

«De hát célunknál vagyunk-e már ? vájjon e fejlődés-
nek a reformatió óta jelentkező eredményei mindenképen 
kielégítők-e és az így támadott viszonyok egészségesek-e ? 
Erre megadja a találó feleletet a socialis és a munkáskér-
dés, mely fejét fenyegetőleg mind magasabbra emeli. Ez-
zel szemben csak senki sem fogja azt állítani, hogy minden 
egészséges és hogy sehol sincs hiány. Lássuk be, hová ju-
tottunk és ezen az úton belátjuk azt is, hogy a társadalmi 
kérdés hol gyökerezik és mi ad ennek a mozgalomnak erőt. 
Megmondom röviden: korunk a középkornak mindinkább 

1 A . Ruge, Geschichte unserer Zeit, 1881. S. 2. — Már Comte Ágos-

ton is helyesen jegyzé meg «Positiv Philosophia» című művének bevezeté-

sében: «Eszmék kormányozzák és forgatják fel a világot . . . A mai társa-

dalomnak nagy politikai és erkölcsi válsága utoljára is szellemi anarkhiára 

vezet.» (Cours de la Philosophie positive 3 éd. Paris, 1869. I. 4 0 — 4 1 . ) Az 

újkorszaknak egyik főtévelye, a szellemi anarkhiának következménye az az 

általános törekvés, hogy egyenlőn minden politikai bajt az intézményeknek 

tökéletlenségére akarnak hárítani, a helyett, hogy azokat főkép ama társa-

dalmi eszméli és erkölcsöknek tulajdonítanák, amelyek manapság a fő beteg-

ségnek alapforrásai. Innen azok a folytonos, de hiában való törekvések, me-

lyeket eddig láttunk s melyeket kétségkívül még sökszor fogunk látni a 

jövőben is, hogy az intézmények és a létező hatalmak változásaiban keresnek 

orvoslást, anélkül, hogy az így félrevezetett elmék az előbbi kísérletek hiába-

valóságáról valaha eléggé fölvilágosulnának. Háromszáz éves végzetes tévedés 

az, hogy anyagilag akarják kormányozni azt, ami szellemi. Ez a jelenkornak 

egyik legártalmasabb és legveszedelmesebb csalódása. (T. IV. 1 1 6 — 1 1 7 . ) Az 

az általános anarkhia pedig a protestantismusnak és a belőle származó de-

structiv bölcseletnek a következménye. (T. V, 448. stb.) 



160 

ellenmondó, egyoldalú ellentéte lett. A középkorban a munka 
volt minden, a nyereség semminek (?) sem tekintetett; most 
a munka semmi és a nyereség minden. Nemcsak pessimista 
bölcselök mondják, hogy a munka nagy baj; százezrek van-
nak, akik a munkát ilyennek tekintik, habár folyton nyelvü-
kön van is a munka dicsérete. A munkát csak eszköznek 
tekintik a nyereség és élvezet megszerzésére, a nyereség és 
az élvezet árának nézik. De annál jobb, ha az ember a nye-
reség és élvezethez munka nélkül juthat. Ámbár különösen 
hangzik korunkban, mely magát büszkén a munka századá-
nak nevezi, de ki kell mondanunk, hogy a legegyszerűbb 
elvek, melyek szerint a munka kötelesség, melyet épen 
azért, mert kötelesség, teljesít az ember és nem csupán a 
nyereség kedvéért, s hogy a munka tisztelet, — tűnőiéiben 
vannak. Nyereségre törekszenek ma az emberek, ha meg kell 
lenni, munka által is, de még inkább munka nélkül. S ez 
nemcsak a bank-alapítók osztályáról áll, hanem az az indító 
ok is, mely ezreket kerget a socialismus karjai közé. 
Remélik, hogy a világot megfordíthatják és munkásokból 
nyerészkedők és élvezők lehetnek. A középkorban a pénz 
semmi (?) sem volt, ma azonban minden. Csak a munka ter-
mékeny, mondja a középkor, a pénz terméketlen. Korunk 
azonban hajlandó ezt megfordítani, mert most a pénz a ter-
mékeny, új pénzt szülő hatalom ; a pénz pénzt vonz magához, 
a tőkék gyorsan szaporodnak, és míg a középkorban csak 
a munka termékenyíté a tőkét, most a tőke teszi termé-
kenynyé a munkát. A középkorban az egyes nem volt semmi, 
csak az összeség számított, ma az összeség nem számít, az 
egyes minden. A középkorban mindenkinek megvolt a maga 
helye a társadalmi élet keretében, munkáját szolgálatnak, 
hivatalnak tekinté, melyet a társadalomtól hűbér gyanánt 
kapott s úgy teljesített, amint a társadalom rendeletei 
megkívánták. Az iparosnak a céh-rendszabály irja elő, 
mit és mikép, hány segéddel, minő eszközökkel dol-
gozzék, hol és mily áron adja el munkáját. Most az egyes 
korlátlan szabadságot élvez. Termelhet azt és úgy, amit 
és amint akar, adhat, vehet, kiaknázhat minden alkalmat. 
Az összeség őt ebben nem akadályozza. Hisz ez az ösz-
szeség, mint egy újabbkori nemzetgazdász mondja, csupán 
vásári társulat, mely csak a vásárba való szabad beléptet 
engedélyezheti és az államnak e nézet szerint csak az 
a föladata, hogy biztonságot nyújtson. Mindenki magára 
van hagyva s magának kell gondoskodnia, hogy mikép 
küzd meg az élettel. Az egyedüli szabályzó hatalom a 
verseny, mely szabályozza a munkát, megszabja az árt. 
A kö zépko rban az egész gazdásza to t val lási elvek ural-
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ták; az egyház rendezett mindent; a keresztény erkölcs-
nek elvei, bármennyire tökéletlenül (?) értették is meg azo-
kat, képezték a kiinduló pontot mindenütt. Ma már nem 
irtóznak kimondani, hogy a kereskedésnek és üzletnek semmi 
köze az erkölcstanhoz, mert ebben a saját előny a mérvadó. 
A középkorban — s ez az ellentétnek legmélyebb és leg-
komolyabb alapja — csak a túlvilágnak, ma pedig csak a 
jelennek él az ember. 

'«Erre a socialismus kezdi. Ha elvettétek tőlünk a meny-
országot, ha nincs túlvilág, amelylyel azelőtt bennünket vi-
gasztaltak, akkor követeljük magunknak a földi javaknak 
egy részét! mily gyakorta hallhatjuk e szavakat a socialismus 
képviselőinek szájából. Hogy pedig ez a követelés betelje-
sedjék, arra nézve a socialismus át akarja alakítani a világot. 
Alapelve az, hogy egyedül a munkának van joga az általa 
létrehozott javakhoz. Eddig, így szól, a pénz, a tőke tartá 
meg magának az egész nyereséget, a munkát pedig kielé-
gítették a bérrel. A jövőben azonban az egész nyereség a 
munkát illesse. A socialismus, hogy ezt elérje, az összes 
magánvagyont mellőzni kívánja. Az összes, bármi néven ne-
vezendő tőke, nemcsak a pénz, hanem a földbirtok, az épü-
let, gép stb. az összeségnek birtokába megy át, mely azzal 
dolgozik. Magán vállalat nem lesz többé, hanem közös 
munka a társadalom szolgálatában és annak javára, melynek 
birtokába megy át minden, a munka által szerzett birtok, 
melyet azután a társadalom az egyesek által teljesített munka 
arányában föloszt. A socialismus azt hiszi, hogy ezáltal nem-
csak azt éri el, hogy minden egyes elegendőképen részesül 
a földi javakban, hanem azt is, hogy igy az egyesnek sok-
kal kevesebbet kell dolgoznia s többet élhet szellemi műve-
lődésének is. Megkapó színekkel ecseteli az emberek előtt 
a földi paradicsomot, amely aztán létesülni fog; sehol sem 
lesz többé szegénység és szükség, mindenki dolgozik, min-
denkinek lesz elegendő jövedelme s azonkívül elegendő tere, 
ideje és alkalma nyílik a jónak és a szépnek ápolásában a 
földi javak élvezésére. 

«Nem célom, hogy itt a socialis eszmékről teljes bírá-
latot irjak ; minket csak az érdekel, hogy mikép fogja föl a 
socialismus a munkát. Első pillanatra úgy látszik, mintha 
azt nagyra becsülné, mintha azzá akarná tenni, aminek va-
lóban lennie kellene. A munka általános kötelesség; minden-
kinek kell dolgoznia; minden munka az összeség javára 
szolgáljon, senki se dolgozzék önzőn, egyedül önmagáért; 
ezek rendszerének alapelvei s semmiesetre sem szabad vissza-
riádnunk attól a módtól, ahogy föllép, sem komor mivoltá-
tól, hogy föl ne ismerjük a benne rejlő jogos reactiót, s hogy 

u 
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a socialismusnak, mint komoly bűnbánathirdetőnek intéseit 
el ne fogadjuk. Akkor aztán szorosabb megfigyelésünkre 
majd kitűnik, hogy alapjában ugyanabban a hibában szen-
ved, amelyben az általa megtámadott nemzetgazdászat, sőt 
hogy épen ennek a hibának végső s legkövetkezetesebb 
keresztülvitele. A munkának magasztosabb kötelességét a 
socialismus sem ismeri. Csak a nyereség kedvéért kell dol-
gozni, — ez a socialismus elve is. Követelésének jogosságát 
épen azáltal okadatolja, hogy az egész nyeremény a munkát 
illeti. A munkát a socialismus is csak szükséges rossznak, 
a nyeremény és élvezetre vezető útnak tekinti, s tulajdonkép 
arra törekszik, hogy ezt a bajt, ezt a rosszat a világból le-
hetőleg kiirtsa, s minthogy ez, természetesen, nem lehetsé-
ges, legalább lehetőleg kevesbítse s mindenkire egyenletesen 
föloszsza. A socalismus sem ismeri a munkának magaszto-
sabb célját, mint azt, hogy általa birtokot szerezzünk, hogy 
azután az emberiség élvezzen, s az általa óhajtott cél az, 
hogy minél kevesebb munka árán minél több birtokot sze-
rezzen s minél többet élvezzen. Természetesen. Mert hisz 
mi által lehet a munka kötelességét magasabb szempontból 
indokolni, min alapuljon a munkának magasztosabb célja, ha 
a földi életnél magasztosabb élet nem létezik ? A socialis-
mus nem egyéb, mint megvalósítása annak a gondolatnak, 
hogy a földi léten kívül semmi sincs ; — ez az ő titka és 
ezen is alapul hatalma. Túlvilág nincs s az emberi életnek 
legfőbb célja, hogy e földön a rövid élettartamra lehetőleg 
kényelmesen berendezkedjék s annak javait és örömeit lehe-
tőleg élvezze. Ezek azok az eszmék, amelyek korunkban 
mind nagyobb körben terjednek, és így a socialismus a sa-
ját eszméinek végrehajtása mellett korunk elé tartja a tükröt, 
melyben az saját hibáit s az általa okozott károkat nagy és 
elriasztó vonásokban láthatja meg. Az a mi hibánk, az a 
mi kárunk, hogy népünk eltéveszté szemei elől a magasz-
tosabb célt, az ember életének magasabb rendeltetését, az 
Isten országát, mely a Krisztus Jézusban létezik s ezzel 
együtt napról-napra csökken ama tudat is, hogy a munka 
mindenkinek kötelessége s hogy annak a földi javak szer-
zésén kívül magasztosabb célja is van, t. i. az Isten orszá-
gának megalapítása s ezzel együtt a munka értékének és 
tiszteletének tudata. 

«Ha ez a mi kárunk,akkor még alaposan ki kell mutatnom 
azt is, hogy korunkon a vallástalan félműveltségnek terjesz-
tésével segíteni nem lehet ? Ez a kárt csak nagyobbíthatja. 
«Nincs visszásabb dolog», mondja ROSCHER, nemzetgazdá-
szaink egyik legjelesbike, «Geschichte der Nationalökonomik» 
című művében, «mint az, hogy most némely művelt egyén 
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a socialismust az által akarja leküzdeni, hogy vallástalan fél-
műveltséget terjeszt: ez komolyan véve a dolgot, csak az 
ellenfélnek erősítésére szolgálhat! Száz év múlva csodálkozni 
fognak azon, mikép történt az, hogy oly sok s különben 
bátor és okos ember ebben a dologban csalatkozhatott.»1 

«Mint keresztények az igazi műveltséget bizonyára tud-
juk becsülni, s annak a nép között való terjesztése az Isten 

1 Roscher, Geschichte der Nationaloekonomik 1874. S. 1025. — Ugyan-

ott (1047. 1.) hangsúlyozza Roscher azt «a nagy és épen most oly kevéssé meg-

értett igazságot, hogy a népnek erkölcsi megjavítása nélkül semmiféle gazda-

sági reform-, tisztább s éltetőbb vallásosság nélkül semmi erkölcsi javulás nem 

sikerülhet és hogy a tömegre nézve minden tisztán alanyi vallásosság tartha-

tatlan és eredménytelen.» — A vallástalan félműveltséget illetőleg így szólt 

már a tülszabadelvű Luden is: «A népek a tudománynak hozzájuk eljutott 

g y e n g e mázával és kencéjével fölvilágosodás és megismerés tekintetében mit-

sem nyertek, hanem csak az egyik tudatlanságot a másikkal cserélték föl, t. i . 

az őszinte s öntudatos tudatlanságot a sokkal veszélyesebb tudatlansággal, 

mely hasonlóképen nem tud semmit, de még azt sem tudja, hogy semmit 

sem tud. 

«Vezetni oly könnyű az ostobát, 

Könnyű aki ép észszel áldva van. 

A félművelt nagyobbra nem figyel, 

Isten elől is durván elrohan. 

Kevés volt az, ki ép észszel vala 

Megáldva . . . » 

«Mi az általános műveltségnek máza, melyet a hirlapok terjesztettek? 

— semmi más, hanem csakis máz, mely annál jobb, minél inkább a fölszínen 

marad. A tudomány serlegét fölfordíták, tartalmát habbá verték s záporeső 

alakjában messzeszórták. A z emberek fejeit az úgynevezett fölvilágosodás fog-

lalta el, mely miatt korunk oly nagy magasztaltatásban részesül, azokat a 

főket, melyek ürességöket csak a sötétben rejthették volna el, s az a fölvilá-

gosodás a korszakot csak annnyira világosítá meg, hogy mint Milton mondja, 

a sötétséget láthatóvá tegye (Christian Thomasius 1806. S. 37. 38.). D e még 

élesebben nyilatkozik Amyntor Gel lért : «Kétségtelen. — mondja — hogy a 

tudomány népszerűsítésére s közjóvá tételére irányzott s már-már őrjöngéssé 

vált törekvés, a nemzetnek javát értelmi és erkölcsi fekintetben csak mélyen 

sértheti, s az egyetemes ítéletnek gyengítésére, fölfuvalkodottságra, túlságos 

önbecsülésre és minden tekintélynek csorbítására szolgálhat. A tudománynak 

némely elvei valamely istentelen kamasznak éretlen fejében olyanok, mint a 

játszó gyermek kezében a töltött forgópisztoly. A tudomány benső lényege 

csak a beavatottak számára való s aki annak szentélyébe be akar hatolni, 

annak előbb az alacsony célra törekvő eszmék szennyes saruit le kell vetnie.» 

(Staats-Socialist. Berlin. 1878. Nro. 27. P. 318.) Rousseau is találólag jegyzé 

m e g : «Olyan a tudomány a megromlott szívű ember fejében, mint a fegyver 

az őrjöngő kezében» (Brockerhoff. Rousseau I. 184.). 

II* 
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országának részünkről tett szolgálat. Mi nem vagyunk reme-
ték, mondá már Tertullián, hanem mint keresztények része-
sülünk népünknek művelődésében. De az a vallástalan fél-
műveltség, melyet napjainkban oly sokan a jelen kor erkölcsi 
és nemzetgazdasági bajai ellen való gyógyszernek tekinte-
nek, a népet a földi élet mindennapiságába még mélyebben 
sülyeszti s csak arra szolgál, hogy a socialismus csábitga-
tásai és ígéretei számára, mely a földet paradicsommá vál-
toztatni igéri, annál jobban előkészítse a talajt . . . » 

«Ne ijedjen meg a most oly gyakorta hangoztatott 
szemrehányástól sem, mely szerint a protestantismus a so-
cialismusnak atyja. Erre az ellenvetésre bátran azt válaszol-
hatnám, hogy a socialismus épen a protestantismusnak az 
egyéni jogosultságot illető elvétől való eltérés; mert ha a 
magán tőkének közös tőkévé való átalakulására vonatkozó 
socialis eszmék valaha megvalósulnának, az csak az egyéni 
szabadságnak tökéletes föláldozásával történhetnék. A so-
cialismus nemcsak ebben, hanem más tekintetben is rokon-
ságban van a középkori eszmékkel s ön meg fog engem 
érteni, ha azt mondom, hogy az a középkori vallási és 
egyházi socialismusnak vallástalan ellentéte, mely fölött a 
protestantismussal egyátalán ellenkező reactionarius áramlat 
uralkodik. Ámde csak ismerjük be bátran, hogy a jelenkor-
nak gazdasági viszonyait a protestantismus szülte. Azért még 

: senki sincs arra följogosítva (?), hogy a protestantismust a 
socialismus terjedéseért felelőssé tegye. Hanem az inkább 
onnan van, hogy a reformatió eszméi eddig csakis az egyik, 
a negatív oldalról érvényesültek.1 

D R . M A Y E R BÁLINT protestáns bölcselő is így szól: 
«Csak miután a parasztok és a rajongók socialis téren a 
communismusnak egy nemét létrehozni megkisérlették, fej-
lődött ki nemzetgazdasági szempontból lassankint az indivi-
dualismus és a subjectivismus, amelyek a protestáns tannak 
elvét képezik s melyeket aztán a Manchester-Oekonomia és 
Smith Ádám elméletbe foglaltak össze. — A protestantis-
mus csak Smith Ádám által valósult meg legfontosabb tár-
sadalmi viszonyaiban. Amit Luther egyoldaliilag t. i. egyedül 
vallási tekintetben tett, az itt anyagilag vagyis olyan 
körben létesült, amely az embereknek viszonyaira és tevé-
kenységére sokkal közvetetlenebb befolyást gyakorol, mint 
a vallás. A protestantismus ebben az alakban uralja még 
ma is a világot; nemzetgazdászati tekintetben még az olyan 
országokban is uralomra vergődött, amelyek a vallást ille-
tőleg még az ősegyházhoz ragaszkodtak . . . 

1 Uhlhorn, Die Arbeit im Lichte cles Evangeliums betrachtet, Vortrag 

gehalten in Bremen am 8, Feb. 1877. Bremen 1877, S. 30—38. 
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«Ha Smith Ádám iskoláját a nemzetgazdászat terén 
csak a protestáns alapelv végrehajtásának tekintik, akkor 
világos, hogy a Protestantismus belső lényege szerint nem 
kevésbé társadalomellenes, s hogy szemben amaz alap-
eszmével, melyben a socialismus gyökerezik, nem kevésbé 
elutasítólag és tagadólag viselkedik, mint a föntnevezett 
iskola. Es csakis így természetes és érthető a socialistáknak 
a protestantismussal szemben tanúsított ellenséges állása.»1 

Ha azonban D R . M A Y E R ép úgy mint UHLHORN kétség-
telennek tartják, hogy mindezek dacára a katholikusok a 
protestantismust a radikális socialismus alapjának tartják: ez 
bizonyára ellenmondás, de csak egyike annak a sok ellen-
mondásnak, melyeket a protestantismus magában foglal. 

A protestantismus lényegére nézve minden bizonynyal 
individualismus, subjectivismus és egoismus: és mégis, vagy 
talán épen azért előkészíté a forradalmi socialismus és com-
munismus számára a talajt úgy, hogy végtére is az egyik 
szélsőségnek a másikba kellett átcsapnia. Les extremes se 
touchent.2 

Ezt ugyancsak érzi U H L H O R N is; mert dacára minden 
hiában való törekvésének, hogy a reformatiót necsak védel-
mezze, hanem még némely állítólagos, a «nemzetgazdászat 
terén fölmutatott áldásaiért» magasztalja is, kénytelen beval-
lani, hogy : «Századunk gazdasági kifejlődése a reformatiónak 
gyümölcse . . . Nagyon egyoldalú eljárás volna, ebben az 
egész fejlődésben csupán visszásságot és romlást látnunk, 
s félreismernünk, hogy a reformatio a földi javaknak szaporí-
tását előbb nem is gyanított mérvben fokozta, és az emberi-
séget a természet fölött való uralkodás útján (s ugyan mi 
más az embernek rendeltetése?) hatalmasan segítette. De 
azért úgy hiszem, -hogy nagyon kevesen lehetnek már azok, 
akik a borzasztó veszélyeket, melyekkel ez a fejlődés a né-
peket s a századok óta szerzett műveltséget fenyegeti s 
ama károkat, melyek ezt a fejlődést kisérik, nem látják. Ha 
az az imádság, amelyre bennünket az irás tanít: «Szegény-
séget és gazdagságot ne adj, hanem add meg nekem cse-
kély táplálékomat», nemcsak mérsékelt jólétet, mint az 
egyesekre nézve legjobbat és legkivánatosabbat jelent, hanem 
egyúttal azt is megmondja, hogy a népnek valódi boldog-
sága a lehető legigazságosabban megosztott jólétben áll, 
akkor attól a boldogságtól távolabb állunk mint bármikor 
és tőle mindinkább eltávozunk. Épen a gazdagság és sze-

1 V . Mayer, Das Eigenthum nach den verschiedenen Weltanschauungen. 

Freiburg. 1871. S. 30. 32. 42. 
2 V . ö. W . Hohoff, Protestantismus und Socialismus. 1883. S. 100. 
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génység, kevés egyeseknek folyton nagyobbodó gazdagsága 
az egyik részen és sokaknak növekvő' szegénysége a másik 
részen, a folyton nagyobb birtok-különbség, a vagyonosok és 
vagyontalanoknak egymástól való elidegenedése jelentkezik 
mindenfelé. A középosztályok megszűnnek és lesznek dús-
gazdagok és földhöz ragadt szegények. A nagy tőke ellen-
állhatatlanul fölemészti a kisebbet s a népnek mind nagyobb 
része jut abba a helyzetbe, hogy naponkint teljes erejével 
kell küzdenie egyedül életének föntartásáért, mely küzde-
lemben minden magasztosabb iránt való érzékét elveszti. 
Most mindenkinek szabadságában áll milliomossá lenni, 
de szabad neki éhen is halnia. A naturalistikus nem-
zetgazdászat evvel nem törődik. Ez a természet törvé-
nye . . . A pénz minden, az ember semmi. A munka mél-
tósága sülyed. Bármily büszke is századutik a munkájára, 
még sem becsülték még soka oly kevésre a munkát, mint épen 
most.1 A munka csak árú, mely a kereslet-és kinálat tör-
vényét követi s melyet a tőke a lehető legolcsóbb áron 
vesz meg. Nem tekinték azt többé erkölcsi kötelességnek, 
még kevésbé Isten és felebarátunk szolgálatának, hanem 
csak eszköznek a birtokszerzésre, hogy legyen miből élvezni. 
Ha a birtokszerzés munka nélkül is sikerül, annál jobb. A 
hasznos nyeremény kiszorítja a kereső munkát. Már maga 
a nyelvjárás is, mely szerint a «munkások» elnevezés alatt 
már csak az alsóbb rendű «bérmunkásokat» értik, — mint 
ROSCHER találóan megjegyzi — olyan jelenség, melynek 
mindenkit félelemmel kell eltöltenie, aki csak sejteni képes 
ennek a látszólag esetleges nyelvjárásnak a tulajdonképen 
való értelmét; mert az a tőke és a munka között létező 
hézagra a nép közt, melynek minden tagja kell, hogy 
munkás legyen átvonuló nagy szakadásra, oly szakadásra, 
mely mindent elnyeléssel fenyegető tátongó mélységgé vál-
tozhat — mutat. Egyáltalán nincs hatalom, mely a népet 
annyira szétforgácsolná és egymástól elválasztaná, mint a 
pénzhatalom. Mindaddig, míg népünk rendekre és osztá-
lyokra volt fölosztva, oly mélység soha sem választotta azt 
el egymástól, aminő most a gazdagokat és szegényeket. Az 
egyes most mind jobban-jobban elszigetelődik és önmagára 
van utalva. Hiszen az az alapelv járja, hogy mindenki csak 
a saját érdekével gondol s azután mégis azt akarják elhitetni, 

1 Uhlhorn más helyen is nagyon helyesen mondja: «Mélyen meggyö-

kerezett hazugság, mely szerint a mai kor azt állítja, hogy a munkát tiszteli, 

holott azt alapjában megveti . . . A modern pogányság ép úgy megveti a 

munkát, mint az antik pogányság megvetette.» (Vermischte Vortrage. 1875. 

S. 383. 384.) 
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hogy eképen mindenki az összeség érdekeit is a legjobban 
előmozdítja. Hiszen Bécsben a hírhedt Ojfeinheim pör alkal-
mával cynikus nyíltsággal kimondták, hogy: «szentírási 
mondásokkal és erkölcstannal nem Lehet vasutakat építeni; 
azokat az önhaszon építi», s azután a védő ügyvéd nem 
irtózott az önhasznot, az önzést mint korunk legnagyobb 
hatalmasságát magasztalni, melynek mindama nagyot és 
szépet köszönjük, amelyet korunk fölmutat. Mindenki csak 
magával gondol, mindenki csak magának él, csak a saját 
hasznát keresi; egyik iparkodik a másikat fölülmúlni, az 
élet versenyfutásában megelőzni. Az egyén minden, az ösz-
szeség semmi. Korunknak ismertető jele a legszélsőbb indi-
vidualismus. — Azért épen nem csodálkozhatunk, ha látjuk, 
hogy a legszélsőbb individualismussal szemben mint ellenhatás, 
a legszélsőbb socialismus lép pölA 

«Ha nyugodtan megfontoljuk a dolgot, nem mondhat-
juk, hogy a socialis elv magában véve s minden lehetséges 
megvalósításában ellenkeznék a kereszténységgel s hogy a 
keresztény műveltséget kizárja. Lehetségesnek kell tartanom, 
hogy a socialis mozgalom, ha a reá tapadt tévelyeket 
magáról lerázza s a vele szorosan egybekötött forradalmi 
vágyakat mellőzi, olyan alakot nyer, amely — gazdászatilag 
bármint Ítéljük is meg — a kereszténységet nem veszélyez-
teti s azzal egyenest nem ellenkezik, de mégis roppant ve-
szélyt rejt magában, és ha volt valaha válság, mely összes 
művelődésünkre, az egyházra, az államra, a népéletre és a 
nevelésre veszélyes vala, akkor az a válság, mely most 
közeledik, ahoz hasonló leszen . . . Nem tudom, de úgy 
hiszem egyátalán nincs is ember, aki tudja, hogy vájjon a 
socialismus, amely ma még csak elmélet, és pedig sok te-
kintetben tökéletlen elmélet, gyakorlatilag valaha megva-
lósul-e, vájjon a most uralkodó elvek uralkodók maradnak-e, 
s vájjon — ami szintén lehetséges volna, sőt nagyon is való-
színű, — hogy jön-e olyan gazdászati időszak, mely a helyeset 
mindkettőből egyesíti? De azt tudom és arról bizonyságot 
tenni kötelességünk, hogy a jelenlegi nemzetgazdászat, ha 
abban erkölcsi tényezők helyett az önhaszon és az idegen 
munka kizsákmányolása uralkodnak, okvetetlenül romlásra 
vezet; és ép úgy azt is tudom, hogy a socialismusnak, ha 
azt egyátalán megvalósítani lehetséges (amit most nem 
akarok feszegetni) a kereszténység nélkül okvetetlenül az 
összes műveltség megsemmisítésére kell vezetnie. Elismerem 

1 Uhlhorn, Das Christenthum und das Geld 1882. S. 25. 2 9 — 3 2 . 

(Sammhvng von Vortragen für das deutsche Volk . Herausg. von Prof. W . From-

mel und Friedrich Pfaff. I íeidelberg. Bd. VII. I left . 5.) 
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határozottan, hogy a socíalismusnak ama képviselői, kikkel 
beszéltünk, bizonyos eszmény is égtől vannak áthatva. Ezek 
nem ismerték félre a munkás világnak erkölcsi kárait s ha-
tározottan hangsúlyozták, hogy a nép erkölcsiségének eme-
lése elkerülhetetlenül szükséges. De épen megfordíták a 
dolgot, midőn majdnem rajongva ama reménynyel kecseg-
tették magukat, hogy az erkölcsi emelkedés azonnal magától 
fog jelentkezni, mihelyt a jelenkornak gazdasági bajai a 
socialistikus elveknek megvalósítása által gyógyítva lesznek. 
Ismétlem, hogy azt most nem feszegetem, vájjon a socialis-
mus egyátalán megvalósítható-e vagy sem; a kereszténység 
nélkül semmiesetre sem, s minden kísérlet, mely azt a ke-
reszténység nélkül óhajtaná megvalósítani, csak romhalma-
zokat hagyna maga után, mint a párisi commune. Mert az 
oly társadalom, amely az összes tőkének birtokában közösen 
dolgoznék, az egyesek részéről oly nagy erkölcsi tökélyt, 
oly nagy odaadást és önmegtagadást kíván, aminő — ha 
egyátalán a világban lehetséges — csakis a kereszténység 
által érhető el. Ha mindnyájan jó keresztények volnánk, 
uralkodnának bár capitalistikus vagy socialistikus elvek, a 
világ sorsa jól állana, s úgy hiszem, nem fogja ön köznapi 
szólamnak tekinteni, ha azt mondom, hogy nekünk nincs 
más teendőnk, mint odahatnunk és azért imádkoznunk, hogy 
sok keresztény legyen, de ne névleg, hanem tettleg és az 
igazság értelmében. Abban rejlik a jövő veszélye, hogy né-
pünk és különösen a munkásosztály a kereszténységtől 
mindinkább elidegenedik. 

«A bün a népek romlása. — Általánosan uralkodó balhit 
az, melynek széltében-hosszában hódolnak, hogy ha a he-
lyes gazdászati elvek megvalósulnának, a földet paradicsommá 
lehetne varázsolni. A manchester-féle rendszer ezt annak 
idején korának megígérte. Szabadítsatok csak föl mindent, 
mondák, hozzátok létre az iparszabadságot, a szabad köl-
tözködést, a szabad kereskedelmet s akkor a jólét magától 
meg fog jönni. De azt az egyet mindnyájan elfeledték, hogy 
az emberek bűnösök. Ma a socialisták is ugyanazt ígérik. 
A socialis mozgalom a minden bajt gyógyító csodaszer, és 
ha sikerülne a socialis államnak megalkotása, meg lenne a 
földi paradicsom. De ezek sem tudnak semmit a bűnről.1 

1 L e Play hírneves francia social politikus így szól: «Minél inkább ku-

tatom forradalmainknak s az azokat előkészítő bajoknak az okát, annál inkább 

azt találom, hogy ez az ok azokban az álokoskodásokban rejlik, melyek a 

XVIII . század végén nemzetünket megmételyezték. A z álokoskodások között a 

legveszedelmesebb volt a Rousseau J. J.-é. S ez a következőkép hangzott: «Az 

egész erkölcstannak alapelve, melyről minden müvemben szólottam . . . az, 
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Az embernek oizonyára az a föladata, hogy a természet 
erőinek szolgálatát igénybe vegye s azoknak segítségével 
az életet mindenki számára gazdaggá és széppé tegye, de 
a föld mégis csak a siralom völgye és az is marad, mivel 
rajta lakik a bűn. Azért is az, aki azt hiszi, hogy a földet 
paradicsommá tudja varázsolni, rajongó. A socialisták ra-
jongása a chiliasmusnak világi ellentéte, amely szintén az 
ezer esztendeig tartó birodalomban való hitnek egy neme. 

«Keressétek mindenekelőtt az Isten országát és az ő igaz-
ságát, a többi megadatik nektek. Atalán véve balhit az, hogy 
a valódi javulást csak külső eszközökkel akarják megvalósí-
tani. Csak a termelésben keli rendet tartani, akkor minden 
jól lesz. Nem így, hanem bensőkép kell átalakulni, a szívek-
nek kell megújűlniok, mert különben a régi emberek az új 
rendszerbe magukkal viszik a régi bajokat, legfölebb más 
alakban. — Hasonlóképen csalódásnak tartom azt is, ha 
valaki azt hiszi, hogy a socialis mozgalmat erőszakkal el 
lehet fojtani. Ervekkel kell ellene küzdeni, igyekezni kell a 
bajokat, melyekből erejét meríti, orvosolni, hogy így erejét 
veszítse ; jogos és helyes követeléseit ki kell elégíteni, ki-
hágásait a törvény teljes szigorával büntetni, de azért 
nem szabad azt képzelni, hogy az efajta mozgalmat erőszak-
kal állandóan el lehessen nyomni.»1 

A katholikus ősidőről UHLHORN így nyilatkozik: «A 
középkor ismeri azt, amit az antik világ nem ismert, a mun-
kának kötelességét és tiszteletét, elmondhatjuk, hogy ebben 
a tekintetben az óvilágnak épen az ellentéte volt. Ha ez-
előtt a munka semmi, pénz és nyeremény minden volt, a 
középkor előtt a pénz és nyeremény semmi (?), a munka 
minden. Ennek legjellemzőbb kifejezése a középkorban a 
kamatnak eltörlése.2 A középkor fölfogása szerint a keresz-

hogy az ember természeténél fogva jó, szereti az igazságot és a rendet; hogy 

az ember szívében semmi veleszületett gonoszság nem létezik és hogy a ter-

mészetnek első nyilvánulása! mindig jók.» (Lettre á Christophe de Beaumont.) 

Le Play. L a Réforme sociale. 6. éd. 1878, I. p. 15. 
1 Uhlhorn, Vermischte Vortrage. Stuttgart, 1875. S. 3 7 8 — 3 8 3 . 
2 E z egészen helyes! Balmes Jakab spanyol áldozó pap, e század leg-

jelesebb theologusainak és bölcselőinek egyike, így ir: «Minthogy a birtoknak 

legelemibb eredete a munka, nyilvánvaló, hogy nagy politikai gazdagságot, 

mély bölcseséget, igazságosságot és óvatosságot foglal magában az az erköl-

csi törvény, mely a munka nélkül való szerzést eltiltja. Mindazok, akik az 

uzsora eltörlése ellen harcoltak, felületes szellemeknek mutatták magukat E 

lilalomnak alapelve ez : Nem szabad attól gyümölcsöt követelni, ami nem 

terem gyümölcsöt. — Ha tehát az uzsora tilalmát jól megértjük, ez a törvény 

arra szolgál, hogy megakadályozza azt, hogy a gazdagok a szegények rová-
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ténynek egyátalán tiltva volt bármiféle kamatot is vermi. 
Aki kamatot vesz, az tolvaj és rabló, sőt még ennél is 
rosszabb, az egyház az ilyent kiközösíti és csak ama föltétel 
alatt fogadja ismét vissza kebelébe, ha a vett kamatot mind 
visszatéríti. Aki másnak kölcsönöz, az csak a tőkét kérheti 
vissza, a tőkének használatáért azonban semmit sem szabad 
követelnie. Sőt még azt is uzsorának vették, ha valaki va-
lamit eladott s a fizetés később történvén, kevéssel maga-
sabb árt szabott, vagy ha a fizetés hamarább történt, olcsób-
ban adta. Az Úr mondá: «kölcsönözzetek, hogy érette 
semmit se várjatok», azért a kamatszedés bűn . . . A pénz, 
a középkor egyátalán úgy tartá, terméketlen valami, akár a 
szekrényben hever, akár kikölcsönzi az ember; egyedül a 
munka termékeny, mely a természeti erők segélyével va-
gyont szerez.»1 

«A középkorban a kereskedelemnek kicsinylése itt gyö-
kerezik. Minden kereskedelmi előny uzsora és fösvénység 
gyanújába keveredett. Bűn valamely árút olcsón megvenni, 

sára éljenek és azok, akik nem dolgoznak, állásukkal visszaéljenek, hogy azok-

nak verejtékéből, akik dolgoznak, anyagi hasznot húzzanak. — «E szempontból 

kiindulva, ha valaki a szükséges alkalmazásokhoz ért, minden nehézségekre 

megfelelhet, ide értve még azokat is, amelyek az újabb ipar és kereske-

delmi rendszerből ebednek, ahol a pénzérték, fémben vagy papírban, kiváló 

fontosságot ért el» (Ethik, Ubers. von Dr. Lorinser. Regensburg, '852. S. 

97. 98. §. 192. 193.). — Hasonlóképen nyilatkozik Endemann W . i s : «A 

kamattörvény mögött, amit kevesen tudnak, a mélyen átgondolt, egységes né-

zeteknek egész sora rejlik, arról, hogy mikép kelljen az emberiség anyagi 

jóllétét kezelni. Ez az uzsoratan, mely a canoni törvényhozáson és a tudomá-

nyon alapul, mely sok évszázadon át az összes közlekedésnek szabálya volt.» 

(Die Bedeutung der Wucherlehre 1866. S. 7.) 

1 V . ö. Vogelsang Károly bárónak «Zins und Wucher» című művét. 

Wien, 1884. Ebben a többek között (46. és 91-ik lap) ez á l l : «A socialis 

reformnak forduló pontja a kamatkérdés és amennyiben az egyház erre a 

kérdésre majdnem 2000 évvel előbb már megfelelt, azáltal a socialis kérdés 

reformjának minden időre nézve előharcosa lőn. Ezt a fényes dicsőséget nem 

szabad a kor bálványa, az aranyborjú iránt való tekintetből tőle elrabolnunk 

vagy eltitkolnunk, (amint az a legújabb időben, fájdalom, számos «kislelkű 

eJtusolás-kísérletben» megtörtént.) — A rendkívül fontos ügyet hivatott rész-

ről még behatóbban kell vizsgálni, hogy a kérdés tárgyalását újra a komoly 

tudományosság terére vigyék vissza, melyről egykor ama kívánságra, hogy az 

uralkodó véleménynyel nem kell el lenkezésbe jönni, majdnem leszorult. A 

tudományosan képzett közönség tárgyunk felől alapos ismeretet szerezhet a 

tudós P. Frühwirt András tollából, aki eddig az osztrák domokosrendűeknek 

tartományfőnöke volt, s akinek mi is jelen értekezésünk javát köszönhetjük.» 

Valóban égető szükségünk van egy ily alapos és elfogulatlan monográfiára. 
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hogy drágábban adassék el. A kereskedőnek csak azt 
a munkát szabad megfizettetnie, melyet az árúnak a ter-
melő helyről a használat helyére való elszállítására for-
dított. A középkor fogalma szerint erkölcsileg sokkal érté-
kesebb az ipar, mert az iparos a nyers anyagot munkája 
által teszi használhatóvá. Legelső a földművelés; ettől a 
fösvénység és az uzsora legtávolabb áll, ennek a pénzzel 
nagyon kevés dolga van, ez legközvetetlenebbül gondosko-
dik az emberek táplálásáról. A földművelés a tulajdonképen 
való eszményi foglalkozás; azért még a papoknak is meg 
van engedve, jóllehet minden kereskedés és ipar el van nekik 
tiltva. A középkor a munkát mindenütt a legtöbbre becsülte. 
A munka gondoskodik az emberek eltartásáról, elkészíti 
a talajt a termésre, a nyers anyagból értékes tárgyakat 
készít, egyedül ez igazolja a kereskedelmi nyereményt és 
még a terméketlen pénzt is termékenynyé teszi. 

«A munka tisztelete a legszebben tűnik elő a céhrend-
szemek virágzása korában. Minő különbség az antik világ-
hoz hasonlítva! Ott a rabszolga dolgozik; itt a szabad polgár 
akinek a munka büszkeségét képezi. Mennyire őrködnek a 
céhtagok a céhnek becsülete fölött, hogy abba rabszolga, vagy 
becstelen tagul föl ne vétessék. Közmondás volt, hogy a céh 
oly tiszta legyen, mintha a galambok válogatták volna össze. 
Amott a saját előnynek korlátlan érvényesítése, itt a munka 
közössége. A céh mint ilyen vásárolja össze a nyers anya-
got, az egész társulat számára készletben tartja az üzem-
folytatására szükséges gépeket és készülékeket; sőt sok 
céhszabály el is rendeli, hogy a céhmester, aki nagyobb 
mennyiségű nyers anyagot vásárol össze, tartozik abból 
minden mesternek a szükségletét a bevásárlás ár szerint 
kielégíteni. Még a munka is a céhnek felügyelete alatt áll. 
Ez ügyel arra, hogy jó munka adassék s az ár mérsékelt 
legyen. Ott a nyereség után való hajsza és futás, itt a 
munkának mint szolgálatnak fölfogása. A munka olyan 
szolgálat, melyet az ember a társadalomnak teljesít, sőt hi-
vatal, melyet az egyesekre a felsőbbség s maga az Isten 
ruházott. Habár előttünk a középkornak nézetei és rendel-
kezései csodálatosaknak és idegenszerűeknek tűnnek föl, 
nem szabad elfelednünk, hogy olyan világgal szemben, mely-
ben a munkát szükséges rossznak és szégyennek tartották, 
azt ismét a tisztelet polcára emelte és ebben a tekintetben 
nekünk a középkor alapul szolgál. A munka a középkor 
nélkül soha sem lehetett volna azzá, ami ma.1 

' ) Uhlhoro, Die Ariiéit im Lichte des Evangélium* betrachtet 1877. 

S. 1 4 — 1 8 . 



«A kereszténység a római birodalmat a bukástól nem 
menthette meg. A birodalom külsőleg kereszténynyé lett 
ugyan, de valódi benső megujuíása, a régi népek társadalmi 
és gazdasági életének átalakulása nem következett be. Csak 
midőn a germán törzsek a birodalmat elárasztották, midőn 
a történelem úgy szólván újból kezdődött, midőn új népek, 
új államok keletkeztek, csak akkor vált lehetségessé az egész 
népéletnek keresztény alapon való újra fölépítése. Ez a 
középkorban történt és épen ez képezi a középkornak nagy-
ságát. A nép életét soka annyira át nem hatották minden 
ízében a keresztény eszmék, mint a középkorban. Az egyház 
tekintélye kormányoz mindent: nemcsak a szellemi életet, 
a tudományt és művészetet, nemcsak a népnek családi életét 
és erkölcseit, hanem a gazdasági életet, a munkát, az ipart, 
a kereskedelmet és a közlekedést is. Az evangelium mindenek 
fölött uralkodó törvény lett, s magát a nemzetgazdászatot is 
megkisérlették annak elvei szerint szabályozni. Ma a közleke-
dést megszabadítják minden akadálytól, akkor pedig azt hitték, 
hogy azt, mint gyenge, bűnre hajló teremtést lépten-nyomon 
járszalagon kell vezetni; ma mindennek az a célja, hogy a 
vagyonszerzést fokozza, akkor azonban inkább a birtoknak 
lehetőleg egyenletes és igazságos fölosztására törekedtek. 

«Nem lehet tagadnunk, hogy ily uton-módon nagy 
eredményt értek el. A középkornak virágzás ideje népünk 
történelmének gazdászatilag egyik legboldogabb korszakát 
képezi. Szegények ugyan akkor is voltak, de a mostani 
proletárságnak hire sem volt, ezzel csak akkor találkozunk 
először, midőn a XV. században a középkor már hanyat-
lóban vala s új korszak kezdete mutatkozott. A pórnép 
röghöz kötött jobbágy volt, de minden földesúr tartozott 
jobbágyairól gondoskodni úgy, hogy azok, eltekintve a kü-
lönös Ínséges időktől, rossz aratás és más eféléktől, soha 
szükséget nem szenvedtek. Az urak csak a XV. század-
ban kezdték jobbágyaikat ismét kiszivattyúzni s ezáltal elő-
készítették a paraszt lázadást. A városokban mérsékelt, 
de egyenletes jólét uralkodott. Szorgalmasan dolgoztak, de 
nem rohamosan és a nyereséget hajhászva, mint mostan. 
A társulatok és céhek alapszabályai nem engedték meg a 
versenyvadászatot; gondoskodtak arról, hogy az egyesület-
nek minden tagja munkát kapjon és szerény keresete meg 
legyen. Az egyik a másiknak tartozik segíteni s az egye-
sület körülbelül együttesen dolgozó testület. A középkorban 
főkép a társulati élet volt nagyon kifejlődve. A nép szigo-
rúan elhatárolt rendekbe volt osztva; a munka szilárdan és 

1 l . h. 13. 14. lap. 



biztosan szervezve. Mindenkinek meg volt a saját világában 
a már születése által kijelölt helye. Ezt a helyet nagyon 
nehéz, mondhatni lehetetlen volt változtatni, de ezen a 
helyen aztán meg is volt a biztos kenyere és biztos megél-
hetés módja mindenkinek. A középkornak a jelenkor mellett 
félreismerhetetlenül abban van egyik legnagyobb előnye, 
hogy akkor nagyon sok biztos életmód létezett és hogy 
ezekre ismét a többiek támaszkodhattak, a jobbágy földes-
urára, a mesterlegény mesterére, míg ma a bizonytalan 
életmódüak, vagyis az olyan emberek, akik nem tudják, 
hogy holnap miből élnek, rendkívül nagy számmal vannak. 
A középkor egész életén állandóság uralkodott, kevés ha-
ladás volt tapasztalható. Valamint nem lehetett látni azt, amit 
ma divatnak nevezünk, akép a mezei gazdálkodásban, az ipar 
terén, a családi életben, az erkölcsökben és szokásokban is 
szívósan ragaszkodtak ahoz, amit apáiktól örököltek. Azért 
minden szilárdabb és tartósabb is volt. És valóban, ha a jelen-
kornak nyugtalan mozgalmaiból, midőn minden rendi elkü-
lönítés megszűnt, a munkának szervezése eltűnt, midőn az 
egyes ember az egymás ellen harcoló hatalmi tényezők 
tömkelegébe dobva arra van utalva, amit magának kiküzd-
het és megragadhat, midőn az egész élet csupa lótás és 
futás, melyben az egyik a másikat megelőzni törekszik, 
midőn csakugyan a létért küzködünk, és hány ezeren re-
ménytelen harcot folytatunk: ha mondom, a jelenkorból 
visszatekintünk az elmúlt középkorra, akkor igazán forró 
vágy lephet meg bennünket ama kor után, melyben még 
gőzgép nem prüszkölt, számos templom volt s a nagy 
városokat nem jellemezték a nagy gyárkémények, ha-
nem a tornyok sokasága, melyben a tőke még nem kezdte 
meg sokszor oly kegyetlen uralmát, melyben a kézműves 
a gyárak tömeges gyártmányai helyett műhelyében minden 
egyes darab munkát szeretettel és gondosan elkészített és 
még nem jellemezte az életet a versenyvadászat, mely oly 
sok embert lelki békéjétől is megfoszt.»1 

Ez igazán becses vallomás kedvéért szívesen megbo-
csájtjuk UHLHORNNAK ama teljesen alaptalan támadást, me-
lyet a katholicismus és a középkor ellen intéz s amely 
hiányos ismereteken, protestáns előítéleten s a szabadelvű 
gazdászati tévtanokban való vakhiten alapszik. Ügy járt, 
mint az akatholikus Íróknak nagyrésze. Ha már a tényálla-

1 Uhlhom, Das Christenthum und das Geld. 1882. S. 1 3 3 — 1 3 5 . — A 

középkornak gazdászati nézetei és viszonyai felől bővebb adatokat találunk 

Janssennél (Geschichte des deuíschen Volkes, I. 2 6 5 — 4 1 5 . ) aki a sokféle 

szétszórt anyagot összeszedte s látható képpé alakította. 
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dékok oly hatalmasan lépnek előtérbe, hogy az igazságot 
be ke kell vallaniok s a katholicismus mellett bizonyságot 
kell tenniök: akkor mintegy megijednek a saját bátorságuk-
tól, mintha valami bolondot követtek volna el, és mintegy 
szükségét érzik annak, hogy azt a kellemetlen benyomást, 
amelyet olvasóiknak okozhatnának, gyorsan elhárítsák, ameny-
nyiben azonnal néhány köznapi antikatholikus előítéletet és 
rágalmat előrántanak és azokon kérődznek, hogy azáltal a 
netán méltatlankodó protestáns vagy liberális kedélyeket 
megnyugtassák.1 

D R . MARTENSEN H. protestáns püspök ép oly szellem-
ben nyilatkozik, mint UHLHORN ; a többek között így szól: 
«Ámbár a közjó semmiesetre sem szorítkozik csupán az 
anyagi jólétre, de azért az emberi léthez bizonyos fokban a 

jólét mégis megkívántatik. Azért is a közjó az élet anyagi 
javainak arányos fölosztását követeli. Ezt a fölosztást a 
itulajdon» szóba foglalhatjuk össze. A fölosztásnak minden 
egyes egyén társadalmi állásához arányosan keli történnie ; 
a hivatásszerű tevékenységhez, munkához, szóval a szónak 
valódi értelmében a társadalmi álláshoz mértnek kell lennie. 
Ott nincs nemzeti jólét, ahol az egyik részről a gazdagság 
és bőség, másik részről pedig a szegénység, szükség és 
nyomorúság között levő merev ellentétet látjuk s hol e két 
állapot között roppant mélység van. A nemzeti jólét nem 
csupán a nemzet kezében összpontosuló birtok mennyiségén 
alapszik ; ez a jólét még attól is függ, hogy mikép van a 
birtok fölosztva. Csak ott lehet azt föltalálni, ahol a nemzet 
zöme jómódú középosztályt alkot. 

«A kereszténység a pogány világba lépvén, ott oly kö-
zönségre talált, amely nemcsak gazdagokból és szegények-
ből, hanem szabadok és rabszolgákból is állott . . . Minden 
durva testi munkát, amely az érzéki szükségletek kielégíté-
sére szolgál, kizárólag a rabszolgákra bíztak, mert az ilyen 
munkát összeférhetetlennek tartották a szabad polgár méltó-
ságával,2 akinek életföladata a nemesebb emberiség képvi-

1 V . ö. Christlich Sociale Blätter, 1877. S. 301. 302. 
3 A vadásznépek is lealázónak tekintik a munkát és csak a vadászatot 

tartják jcrfiasnak és hozzájuk méltónak. Ilyenek az algonkinek és Írókezek 

(Charlevoix után, Nouvelle France. Paris 1744. III. 334.). Vadász- és halász-

eszközeik készítésében azonban nagy szorgalmat fejtenek ki. Midőn a brit és 

hollandi telepítvényesek az egyesült államok keleti partjain letelepedtek, láttak 

néha-néha egy-egy benszülöttet, amint az valamely magaslatról nézte, hogy 

mikép megy az új telepes ekéje után, de nem azért nézte, hogy ennek titkát 

ellesse, hanem hogy először bámulva szemlélje s azután szánakozva hátat for-

dítson neki, mintha azt gondolta volna magában, amit a latin költő, hogy az 
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selése volt s aki csakis az államügyeknek és a saját szel-
lemi fejlődésének élt, mire nézve sok szabad időre volt 
szüksége. Minél jobban terjedt a műveltség, annál inkább 
irtózott az érzelem a testi munkától. Még ama kornak leg-
komolyabb gondolkodói, egy Plátó és Aristoteles is meg-
foghatatlannak találták, hogy a munka, a szorosabb értelem-
ben vett testi munka által szintén lehetséges az egyéniségnek 
erkölcsi és vallási tekintetben való kifejlődése, sőt hogy 
tényleg ki is kell így fejlődnie. Csak két osztálya volt az 
embereknek : a szabadok és gazdagok csekély száma, akik 
emberhez méltón éltek, és a nagy többség, melyet alsóbb-
rendű teremtménynek tekintettek, s azt tartották, hogy az 
csak munkára és nem élvezetre van teremtve, avégett, hogy 
megszerezze azokat az eszközöket, amelyek segítségével a 
csekély számú «nemes lelkek» észszerű, szép életet élhetnek 

élet nem lehet becsesebb, mint annak kellemei non propter vitám vivendi 

perdere causas. — A fekete ember nem dolgozik, mondják az ausztráliaiak, 

mert az nemes származású. White fellows work, not black fellow ; black 

fellow gentleman (Hale, Unit. States Exploring Exped. Ethnography p. 109. 

Peschel , Völkerkunde. 1874. S. 156.). — «A tlascali nemesek a meghódolás 

után sokáig vonakodtak, bármily szegénységben sínlődtek is, származásukat 

valamely mesterség vagy más alacsonyabb rendű foglalkozás által megbecste-

leniteni.» (Prescott, Geschichte der Eroberung von Mexico. B. 3. Kap. 2. 

Anm. 2. Leipzig. 1845. I. 326..) — «Midőn a francia hittérítők Gabun mel-

lett a m'pongwe-négerek gyermekeit a földművelésre és különféle mestersé-

gekre akarták tanítani, roppant el lenkezés támadt közöttük. «Rabszolgáknak 

tartod-e gyeimekeinket , hogy dolgoztatsz velők?» Kérdék a szülők Bessieux 

püspököt. Hiában mondá a püspök nekik, hogy a munka nem szegy en, vála-

szul csak durva sértéseket kapott. Ahol a szó nem használt, ott a példának 

kellett segítenie, a főpap kezébe vette a kapát és reggeltől késő estig dolgo-

zott a szántóföldön vagy az erdőben társai között (Katholische Missionen 

1874. S. 54.). — A «munka» szó épügy mint a francia «travail», az angol 

«labour» az előbbi századokban « fáradságot», «szenvedést», «gyötrelmet» vagy 

«megerőltetést» jelentett. A «Nibelungenlied»-ben az «arebeit» szintén eny-

nyit j e l e n t ; a francia bibliafordítás szerint Jób így szól: «l'homme naît pour le 

travail.» «Labour» az angolban még ma is nemcsak munkát jelent, hanem: 

«fájdalmat» is (Grimm, Deutsches Wörterbuch s. v. Arbeit , I. 539.). Diez, 

Etymolog. Wörterbuch der romanischen Sprachen [3.] 1869. I. 423. s. v. 

«Travaglio»: régibb értelemben nyomor, később munka; a «travagliare» ige 

— gyötörni, kínlódni, magát kínozni, dolgozni. A. Brachet, Dictionnaire étymo-

logique de la Langue Française. 6. édit. s. v. travail = tourment, effort 

peine. — A spanyol nyelvben a «trabajo» (dolog, munka) többesszáma még 

ma is nyomort, szükséget, szegénységet jelent. — «A szóelemzés» (Etymologie) 

mondja Ihering (Der Zweck im Recht I. 267.) találóan, «a nép legelemibb 

fogai ma inak az őre,» 
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s erre elég időt nyerhetnek. Az azonban egészen elke-
rülte a figyelmüket, hogy a nagyszámú rabszolgák mind-
egyikének az örök életre rendelt halhatatlan lelke is van. A 
rabszolgát lelkes eszköznek tekinték, valamint megfordítva 
az eszközt lelketlen rabszolgának. A rabszolga-lélek átalános 
vélemény szerint teljesen képtelen volt minden erényre, s 
hozzáférhetetlen minden nemes és magasztos dologra nézve. 
Folyton rosszban töri a fejét s azért szigorú fegyelemben 
tartandó ; még Plató is ajánlja a rabszolgáknak gyakori meg-
fenyítését. A rabszolga csak nagyon kevésben külömbözik 
a házi állatoktól, melyek szintén csak az emberek haszná-
latára vannak teremtve. Az észnek szavát megérti a rab-
szolga, ha azt urától hallja ; de neki nincs esze, nem tűzhet 
maga elé észszerű életföladatot s annál kevésbé képes az 
ilyennek föltételeit kitalálni. Ha némely rabszolga eszesnek 
vagy lángeszűnek mutatkozott, jobb sorsban részesült ugyan, 
de a legnagyobb részük nyomorrai küzdve élte át ezt az 
életet, mert urának példáját követve mindinkább az erkölcs-
telenségbe sülyedt. E sötét árnyoldalra kell tekinteni, vala-
hányszor dicsbeszédeket hallunk zengeni, melyek a régi 
görögök és rómaiak szabad humanitását, politikai szabad-
ságát s a költészetben és a művészetek minden ágában nyi-
latkozó műveltségüket, s különösen, ha a régi kor e művelt 
államainak vallását magasztalják, mely állítólag sokkal hu-
mánusabb volt, mint a kereszténység. S ha e borzasztó 
árnyképeket tartjuk szemeink előtt, csak keserű gúnyként 
fog fülünkbe csengeni, amit SCHILLER költői lelkesedésében 
Görögország isteneinek s az ottani boldog állapotoknak di-
csőítésére zeng: 

« — — midőn ti a világ fölött 

Uralkodván, örömnek könnyüded 

Szavával egy emberkort vittetek, 

Mely itten élt oly boldog perceket, 

Regényvilágnak ti szép szellemi!» 

Hisz' ezek a szép szellemek egészen egykedvűek és 
érzéketlenek voltak az emberi nyomor és inség iránt. A 
görögök és rómaiak vallásában semmi olyas nem fordult elő, 
ami eszközül szolgálhatna arra, hogy ama számtalan ember, 
kiket a sors szintén a műveltségre szánt, a szolgaságból s 
az emberi természetnek lealacsonyításából és megvetéséből 
megszabadulhatna. Még maga a bölcsészet is úgy tekinti a 
rabszolga és a szabad egyén között levő viszonyt, mint 
amely megváltozhatatlan természettörvényen alapszik. Aris-
toteles azt véli, hogy a rabszolgaságot maga a természet 
rendje követeli, minthogy az alsóbbrendű a felsőbbnek szol-
gálni tartozik , , , 
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«E boldogtalan és lealacsonyító állapotokból, melyek 
milliókat megfosztottak emberi jogaiktól, csak a keresz-
ténység hozott megszabadulást, amennyiben a valódi sza-
badságot és egyenlőséget hirdeti. A kereszténység azt 
tanítja, hogy minden ember egyenlő ; mindnyájan Isten ké-
pére vagyunk teremtve; mindnyájan bűnösök, a törvény alá 
rendelve vagyunk s ítélet alá esünk; végre Krisztusban 
mindnyájan az Isten gyermekeinek szabadságára vagyunk 
hivatva. A kereszténység egyátalán nem akarja a szükséges 
osztálykülönbséget eltörölni, csak a szeretet egységében kí-
vánja azt összhangzásba hozni. Épen azoknak fogja pártját, 
akiket a világ megvet, a gyengéknek és elnyomottaknak, 
az asszonyoknak, rabszolgáknak és a szegényeknek. — A 
kereszténység evangeliumi szabadság és egyenlőség elve, a 
szegénységről és gazdagságról való sajátos nézete, s azáltal, 
hogy a testi munkát megnemesíti — jóllehet mindenek-
előtt a lelkeket akarja a mennyek országának megnyerni — 
együttal a társadalomra is művelő, újjáalakító befolyást gya-
korol, még a földi javak helyes fölosztásának és a nemze-
tek jólétének kérdésében is. Amily mértékben a keresztény 
elvek a nemzeteket áthatják, tehát oly mértékben, amint az 
anyagi életérdekek a magasabb szellemi érdekeknek aláren-
deltetnek és ez utóbbiak, vagyis a humanitás s az Isten 
országának céljai által szabályoztatnak, oly mértékben fog 
a polgári társadalomban is a birtoknak igazságosabb és ará-
nyosabb fölosztása útat törni, s a gazdagság és a szegény-
ség, a bőség és a szükség között levő szélsőségek kiegyen-
líttetni. Ahol ezek a szélsőségek uralkodnak, ott a kereszténység 
elvei még nem hatották át teljesen az embetiséget, vagy hogy 
ott a kereszténységtől már elszakadtak, s a pogány elvek ju-
tottak uralomra és befolyásra . . . 

«A tapasztalat megtanított arra, hogy a tőke nyomása 
alatt számosan oly helyzetbe jutottak, amely lényegére nézve 
semmiben sem különbözik az óvilág rabszolgáinak helyzetétől. 

«A tőke a középkorban nem fejlődhetett ki, mert szám-
talan megszorítás és részletes jogi határozmányok akadá-
lyozták, melyek a középkornak hűbér-rendszerével, testületi 
szabadalmaival összeköttetésben voltak. Nagyobb mértékben 
legelőször ama kereskedelem terén lépett föl, amely a XV. 
században a kelettel Velencén át folytattatott. 

«Luther a saját személyét illetőleg nemzetgazdasági 
dolgokban szilárdan ragaszkodott a katholikus egyház alap-
elveihez s határozottan kárhoztatólag lépett föl az uzsora ellen.1 

1 Endetnonn (Die Bedeutuiig der Wucherlehré S. 50.) így szól: «Luther 

maga a kereskedelmet, ipart, földművelést, ármeghatározást, birtokfölosztást és 

12 



«Mindennek dacára a reformatió volt az, mely a tőke 
hatalmának fejlődését előmozdította, amennyiben segített a 
középkori korlátokat lerombolni.1 De fájdalom, ennél még 
többet is tett, amennyiben a katholikus egyház birtokainak 
elkobzása alkalmával azoknak társadalmi rendeltetését nem 
vette eléggé figyelembe, hanem azokat valóban eltékozolta. 
A jogi korlátoktól való teljes fölszabadítást a francia forra-
dalom eredményezte. A Smith Ádám követelte szabad ver-
seny lendületet nyer, a tőke virágzásának tetőpontját éri el. 

«A / nemzetgazdászatban az egyoldalú individualismus 
Smith Ádámnak «A nemzetek jólétéről, ennek természetéről 
és okairól» című művében (1776) látott napvilágot; ez a mű 
maradt a liberalismus nemzetgazdaságának alapja.»2 

Endemann IV. liberális tanár így ir: «Az egyház re-
mélte, hogy az egész közlekedést és ennek jogát a saját 
igazság és igazságosság eszméje szerint alakíthatja.»3 «A 
canoni tan úgy módszere, mint következményei által nagy-
szerű képet tár elénk. Az emberi társadalomnak összes 
anyagi és szellemi létét oly erővel karolja át, hogy más 
életről, mint amelyet dogmái tanítanak, szó sem lehet. Ez 

pénzügyet illető véleményében, amiről irataiban nekünk gazdag anyagot hagyott 

hátra, egészen a canon álláspontján volt. — A fődolgot illetőleg Luther, 

Melanchton és Zwingli is a régi tan mellett maradnak. D e mindhogy mindent 

szerettek volna megváltoztatni, dacára az uzsorások ellen való föl lépésüknek, 

nem tagadhatják, hogy épen nem vonakodtak volna az uzsoráról szóló régi 

tant eltörölni. Ezenkívül a hitnek összes alapját megingatták s miután azt, 

amit a hitnek igazságaiból még jónak láttak megtartani, semmiesetre sem 

akarták azokkal az okokkal magyarázni vagy védelmezni, amelyek addig a 

hitre vezettek, azért állásuk ebben a tekintetben is teljesen tarthatatlanná és 

ingadozóvá lett. Kálvin az ilyen félszegségeken és következet lenségeken túl-

tette magát. Először is alaposan szakított a természettel és a dogmákkal . A 

modern uzsorarendszernek ő az atyja. Salmasius nevíí tanítványa az új tant 

végre rendszerbe szedte és így befejezte a keresztény társadalom szellemétől 

való elszakadást és a természeti társadalom szétbomlásának művét. V . ö. Weisz 

Apologie des Christenthums vom Standpunkt der Sittenlelire IV. 467. 

1 Marx Károly (Das Capital. 2. Aufl. S. 128. 744.) így ir: «A tökének 

modern élettörténete a XVI. századdal kezdődik. — Jóllehet, hogy a tőkével 

való üzérkedés a középtenger vidékén levő országokban már a X I V . és X V . 

században szétszórtan lábra kapott, de azért a tőke korszaka csak a X V I . 

században kezdődött. 
2 Martensen, Ethik. Gotha 1879. III. 1 5 3 — 1 7 1 . A nagyobb műnek 

illető c ikke külön is megje lent ; «Socialismus und Christenthum* cím alatt. 

Kie l , 1876. S. 62. 
3 Endemann, Studien in der romanisch-canonistischen Wirthschafts und 

JRechtslehre. Berlin 1874. I. 22. 
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volt a cél, és tekintve a roppant hatást, a nagy hatalmat, 
melyet valóban gyakorolt, a benyomás, melyet nagysága 
ránk tesz, azáltal nem semmisül meg, hogy — szeren-
csére — soha sem uralkodott az általa megkövetelt teljes 
hatalommal.»1 

«Az egész ama következetességgel és nagysággal lép 
elénk, melynek következményeit még ma is érezzük. 

«Minden esetre nagy dolog forgott szóban, ha az egy-
ház dogmáinak tekintélyét ily formán a gazdasági élet 
terére is kiterjeszteni törekedett. Arról volt szó, hogy ezen 
a téren ép úgy uralkodjék, mint a szellemi élet terén. Amit 
az egyik részen nyert, az a másik részen szintén eredmé-
nyül szolgált. 

«A gazdasági lét fölött csak az egyház tudott így ural-
kodni. Nem ismételhetjük elégszer, hogy: az egyház a 
modern bureaukratismusnak eszközeit soha sem használta. 
Még ott is, ahol a saját törvényszékei és szolgái által nem 
avatkozhatott a dologba, csalatkozhatatlan tekintélyének ha-
talmas működésével az egész közlekedésnek jogi kezelésére 
olyan befolyással bírt, aminővel az állam, mely a canoni 
tekintélynek örököse lőn, soha sem rendelkezett. Az ő szol-
gálatában állottak öntudatosan, vagy öntudatlanul a tudo-
mánynak, a jog- és közigazgatásnak még azok a közegei 
is, amelyek nem közvetetlenül tartoztak hozzá. A szellemi 
hatalomnak az a biztos tulajdonsága, hogy eszközeit önmaga 
neveli. Azért a világi fejedelmek hatóságai és a városi 
elöljáróságok ép oly canoniak voltak, mint a pápák követei, 
a püspökök vagy a káptalanok törvényszékei. Azért irtak 
a jogászok ép oly canoni szellemben, mint a canonisták 
vagy a theologusok. A gazdasági és jogi ügyleteknek 
bureaukratikus rendőri kezelése csak az újabb kor vívmánya, 
mely csak akkor lépett életbe, midőn a szellemi befolyás 
már nem volt elég az engedelmesség föntartására. 

«A canoni irány életképességét sokkal jobban kimu-
tatta, anélkül, hogy valaha a jogi és gazdasági elveket ká-
téba foglalta volna, amiben sokan kortársaink közül az 
egyedüli boldogságot látják. A reális jelenségeknek szor-
galmas megfigyeléséről, mely az órómai jogképződésen 
csaknem túltesz, a mai törvényhozás példát vehet. Épen 
azért hiányzik belőle a szabályszerű tökéletesség és az 
arány, melyeket a mai jogművészet szükségeseknek és 
kéjelmeseknek tart. Számos hézag, ugrás, kinövés van 

1 I l o g y szerencse volt-e a canoni s a vele megegyező germán jog-

uralmát megtörni, efeiől elég fölvilágosítást nyújtanak az utóbbi századoknak 

s különösen a jelenkornak szomorú gazdasági viszonyai. 
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benne, melyek az előtt, aki teljes és sima rendszerességet 
kíván, elviselhetetleneknek látszanak. 

«Azonban a canoni jogvélemény ily alakban viselte a 
jogart és a világot hosszú időn át uralta. Legjobban és leg-
inkább akkor, midőn még nem tartotta szükségesnek a 
kényszerítő törvény alkotását; s azután is még századokon 
át, midőn az emberiség ellenállása által fölizgatva arra tö-
rekedett, hogy a többé meg nem tartott tanokat törvénybe 
foglalja. És ha az ellenkezés minden lépéssel növekszik, ha 
végre az újabb társadalmi áramlatokkal való küzdelemben 
az egyházi tekintély vereséget szenved: mégis mindenkor 
hatalmas történelmi jelenség marad az, hogy az egyházi 
tekintélynek uralma kicsiny kezdetéből oly nagyra növe-
kedett, az emberiség érzelmeit és vágyait sok évszázadon át 
vezette és csak a más alakú műveltség korszakának bekö-
vetkezése (?) által, sőt minden befolyását még a jelen korban 
sem vesztette el teljesen. A canoni elveknek jogosultságát és 
hatalmát semmi sem bizonyítja világosabban, mint az, hogy 
azokat csak az anyagi és szellemi életnek tökéletes átvál-
toztatása által lehet meggyengíteni és mellőzni . . . 

«A keresztény erkölcstan és a canonistáknak arra alapí-
tott gazdasági fölfogása ismeri azt az egyet, amit a pogány 
római világ nem ismert: a szabad munka értékét, a sze-
mélynek a munka életföladata alá rendelését, a munka célja 
iránt való odaadást, az egyéni szabadságnak föláldozása s 
a politikai és társadalmi méltóságnak kára nélkül. 

«Az általunk bejárt egész területen az az alapelv hú-
zódik végig, hogy a munka az, amely egyedül vagy a 
mindenható Teremtő által adott természeti erő segítségével 
birtokot szerez. A pénznek vagy tökének terméke?iységét, akár 
a kölcsönadás, akár más hitelművelet utján tagadják. A 
közlekedésnek minden alakjában fölmerül az a kérdés, hogy 
vájjon a dogmának, mely a pénznek és pénzértéknek 
termékenységét tagadjaj megfeleltek-e vagy sem? A valódi 
igazságosságot a közlekedésnek ingadozó, önzés és bűnös 
nyereményvágytól vezérlett mozgalmaiban mindenütt az ama 
dogmára épített szilárd és tárgyilagos szabálynak kellene 
védnie. Minden, bármi néven nevezendő szerződés uzsorás-
kodó lehet, mihelyt jogot ad vagy adnia kell arra, hogy 
valamit ultra sortem, vagy jobban mondva, ultra justum 

1 Proudhon joggal mondja: «A tőke termékenysége merő képzelődés. 

A gazdászok, h o g y az uzsorát védjék, azt állították, hogy a tőke termékeny 

és így a metaphorát valósággá változtatták át* (Die Wiederspriiche der National-

pckonomie. Kap. 6. §. 1. Deutsch von Jordán, Leipzig 1847. I. 287, 288.) 
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debitum, követelhetünk.1 Ily módon a vétel, a csere, a 
bérlet stb. épen úgy uzsoráskodássá válhatott, mint a pénz-
kölcsönzés. A canonjog föladatául tűzte ki, hogy azt, amit 
justitia vagy «aequalitas contractuumnak» neveztek, teljes 
érvényben fönn fogja tartani s a csere vagy a birtokok vál-
tozása alkalmával minden igazságtalanságot vagy az ellen-
szolgálmánynak egyenlőtlenségét kerülni fogja. 

«És az egyház soha egy hajszálnyit sem engedett ez 
igazságosság kezelését illető igényeiből. Még ma is, jóllehet 
hatalmából a modern állam és a szokás által sokat veszített, 
elég canonista van, aki szóval és tollal hűségesen a régi 
szellemet, a régi dogmát és a régi tekintély vágyait (!) 
visszhangozza.»2 

«Habár jelenleg a canonistáknak legtöbb tantétele előt-
tünk hihetetlennek látszik is, mindazáltal abban, amit akar-
tak, teljesen igazuk volt. A világnak szüksége volt arra, 
hogy az anyagi nyereség, birtok és élvezet után való ernye-
detlen törekvéséből, mint ez a római korszakban szokás volt, 
fölüdüljön ; szüksége volt a mindennapi életnek tevékenysége 
számára újabb, eszményi célokra. S a canoni elveknek sikere 
biztos volt, ha e kívánalmaknak megfeleltek. 

«Az egyház tanítása a munkát a legmagasabb tiszte-
letre emelte. A munkát mint szabad cselekedetet és erkölcsi 
kötelességet a kanonisták a keresztény erkölcs alapján a 
termelés egyedüli tényezőjének tekintették. A munka érde-
mes a bérre; megszerezhet valamit, ami a tőkének tiltva 
van. Ahol munka van, általa a más dolgokból, sőt a pénz-
ből való haszon is igazolva lesz . . . 

«Valóban nagy esemény, hogy most, ellentétben a régi 
rómaiak megvetésével, akik a munkát csak a rabszolga élet-

1 «Usura est, ubi amplius requiritur, quam datur» (Corpus Juris Canonic i 

c. 19. X. de usura 5. 19.). 
2 Neumann Miksa «Geschichte des Wuchers in Deutschland» (Halle 

1865. S. 572.) című művét egy az egyházi uzsoratörvényt megtámadó liberális 

protestánsnak szájában kétszeresen nevezetes szavakkal fejezi b e : «Az egyház 

uzsoratilalmának minden fejezetét és címét, dacára az élet el lenkező harcá-

nak, még a német kamattörvények megváltozásával is ama hajlíthatatlan szi-

lárdsággal és erősséggel őrizte meg, mely őt mindenkor kitűnteté s iránta 

csodálkozást keltett. E g y k o r ügy állott a magásban kamattörvényeive], mint az 

érc vagy sziklaoszlop, mely a piacon fölemeltetvén, szigorú törvényekkel fe-

nyegeté a körülötte zajló életet. Azután leesett magas állványáról, por lepte 

be és az emberek lábbal tiporták. De azért jölirásának minden betlijét szi-

lárdan megtartja, m/g csak jönnáll s szebb jövőre vár. Majd akkor telepie-

zik nagy zzületés órájának irásvonalait s egész sértetlenül a késő' nemzedék 

elé állítják azokat. 



föladatának tekintették, a szabad munkát a gazdasági ter-
melés és lét ősforrásának mondották . . . 

«A tőke, a birtok semmi (?), a munka, a tevékeny ter-
melés minden. Meg kell vallanunk, hogy valóban fontos tett, 
a munkát jogaiba visszahelyezni. És mi, akik a munkát ma 
is létünk alaposzlopának, minden birtok létesítőjének s az 
emberi szellem anyagiak fölött való hatalmának tekintjük, 
ezt az érdemet a legkevésbbé sem kicsinyeljük . . . «Semmi 
kétség, hogy az igazságnak és szükségességnek követelmé-
nyei, melyek iránt a nemzetgazdaság tudományának igazsá-
gosnak kell lennie, egyedül így szólnak: «Munka és nyere-
ség, munka és pénz; nem pedig munka nyereség nélkül, 
munka pénz ellen-, de nyereség sem munka nélkül és tőke 
a munka ellen.*1 

Ebben a tekintetben Endemannal a közép- és a jelen-
kornak összes katholikusai és canonistái egyetértenek; a 
canoni tanok ellen intézett vitája félreértésen és előítéleten 
alapszik. 

Endemann maga is elismeri és nagyrabecsüli az egyház 
nemzetgazdászati elveinek nagyszerűségét, bátorságát, követ-
kezetességét s magas érdemeit; megengedi, hogy azok, 
legalább az előbbi időkre nézve, jogosultak voltak; több-
ször kénytelen bevallani, hogy azokat magasztos igazságos-
ság, nemes humanitás s a nép, különösen pedig a szegé-
nyek átalános jólétéről való gondoskodás szelleme hatotta 
át és létesítette. 

De másrészt minduntalan a «canoni dogmák nyomasztó 
terhéről», a gazdászati szükségleteknek teljes félreismerésé-
ről, a canoni kamattilalomnak természetcllenességéről, a 
közlekedés természeti törvényeinek nem ismeréséről, s a 
középkori «nemzetgazdaságnak durvaságáról beszél» ; a ca-
noni törvényekben az egyház uralkodásvágyának, a hierar-
khia, de különösen a római kúria fönhéjázásának, a szabad 
szellemi megismerés hiányának, az önkényes és káros zsar-
nokságnak, melyet a legnagyobb mértékben a műveltség 
ellenségeinek kell mondanunk — bizonyítékát találja. «A 
canoni korszaknak nemzetgazdászati elvei», — mondja — 
«elévültek, a modern tudomány szörnyszülötteknek bizo-
nyítja azokat.» «Nem ismételhetjük eléggé, hogy a modern 
kornak föladata a canoni scholastikus nézetektől való meg-
szabadítás, amire a jogtudománynak és a törvényhozásnak 

1 Endemann, Die nationalökonomischen Grundsätze der canonistischen 

Lehre. Jena 1863. S. 23. 24. 190—200. — Die Bedeutung der Wucherlehre. 

Berlin 1866. S. 29. 37. 
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egész odaadással kell törekednie.»1 — Még néhány évtized 
eló'tt, Endemann művének megjelenésekor, a canonjognak 
nemzetgazdászati alapelvei az akkor uralkodó tudomány 
előtt, fölötte észelleneseknek s igazságtalanoknak tűntek föl. 
Azonban alig mult el egy emberöltő s a dolgok állása egé-
szen megváltozott, a liberális tant csaknem átalán goromba 
és veszedelmes tévedésnek ismerték föl s az egyház tana 
fényes elégtételt nyert. Az azóta fölülkerekedett valódi tudo-
mány az egyháznak gazdasági rendeleteiben «a közlekedés 
természettörvényeiben való teljes tudatlanság» helyett, mit 
a liberális nyárspolgár-gazdálkodás abban föltalált, egészen 
mást, és pedig nagyszerű bámulatkeltő, valóban csodálatos 
és alapos nemzetgazdászati belátást és bölcseséget ismert föl. 

1 Ezrei ellentétben találóan mondja Coquil le: «Az egyház uzsora-tana a 

jognak és a politikai gazdaságtannak legbiztosabb elveire támaszkodik; a 

keresztény századok alatt a jogtudomány alapjául szolgált. Azonban a népek 

az egyháztól elszakadtak s az uzsora újólag uralomra jutott. — A kamatuzsora 

a régi pogányságnak eme sebe, a renaissance és a reformátiő kedvezése mel-

lett újra föléledt. A keresztény nép ismét visszaesett az uzsora igája alá. — 

A z egyháznak jó és messzelátó szeme v a n ; bölcsessége mindig eltalálja a 

helyes utat. I í iában erőlködtek rábirni, hogy törvényeit és rendeleteit vissza-

vonja -, az újabb kor tudósainak tudatlanságaira csak mosolylyal válaszol s 

egyelőre megelégszik azzal, hogy a kölcsönadást törvényes kamat mellett meg-

engedi . A z egyház nem huny szemet az eszméknek változására, de nem 

akarja, hogy kizárólag gyermekei legyenek azoknak áldozatává. Nem alkal-

mazza azt a törvényt, melyet a változott viszonyok folytán teljes mértékben 

és egész szigorával nem alkalmazhat. D e m é g türelme is szentesíti azokat az 

igazságokat, melyeket hirdetett; s ezek az igazságok a j o g és a józan nem-

zetgazdászattan alapelveire támaszkodnak.» — A keresztény műveltség és j o g -

élet föloszlásának a következménye, hogy az egyháznak ez a türelme szük-

ségessé vált. Ezt az elnézést pedig addig fogja gyakorolni , míg idők folytán 

a szükség a népeket a jobb eszméknek elfogadására m e g nem érleli. «Az, 

amit ma», folytatja tovább Coquille, «.politikai gazdaságnak neveznek, nem 

egyéb, mint angol liberális gazdaságtudomány és ez a tudomány nem más, 

mint az angol gyakorlatnak elméleti összefoglalása. — A z uzsoraszabadság 

protestáns tan s legelső védője Kálvin volt. A pauperismus szintén protestáns 

eredetű-, a protestáns industrialismus hajtása. A liberális gazdaság betolako-

dott a jogtudományba és az igazságszolgáltatásba: a jogászok ezáltal az előbbi 

művelődésük alkalmával szerzett kitűnő tulajdonságaikat elvesztették, művé-

szetüknek leg jobb alapelveit föladták, hogy egy állítólagos tudománynak hamis 

fényét kövessék, ami soha nem volt más, mint ügyes szemfényvesztés» (J. B. 

V . Coquille, L e s Légistes, leur influence politique et religieuse. Paris 1863. 

p. 441. 448. 449. 468. 469. 514.). Már azt hitték, h o g y az uzsora fogalmát 

egészen félre tették (Endemann. Studien. 1874. I. 3.), midőn az uzsorasza-

badságnak veszélyes következményei oly fenyegetőleg léptek föl, hogy még 
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Azon nem kételkedhetünk, hogy a modern társadalom 
az egyház tekintélyének tartozó engedelmesség alól magát 
már teljesen emancipálta. De készen áll már a fenyítő vesz-
sző, mely az engedetlen gyermekeket észre térítse. Ez a 
fenyítő pálca, ez az istenostora, mely az embereket ismét 
meg fogja tanítani a mindenható Isten és az ő szentegyháza 
parancsai iránt való engedelmességre, — a socialismus. A 
socialismus nem egyéb, mint az egyház iránt tartozó enge-
delmesség megtagadásának eredménye a nemzetgazdaság 
terén. Másrészről azonban ebben a társadalmi politika terén 
a katholicismushoz való visszatérést tekinthetjük és kell is 
tekintenünk. 

Kirchmann J. szabadelvű politikus és bölcsész is meg-
vallja, hogy a vallástalan, keresztény- és egyházellenes 
modern műveltség a népeket mindinkább veszélybe sodorja 
és hogy az már egészen veszélyes, szomorú társadalmi 
viszonyokat szült. Az 1881-ben kiadott egyik iratában azt 
a kérdést teszi föl, hogy vájjon a modern műveltség talál-
mányaival és fölfödözéseivel, állami és gazdasági «javítá-
saival», röviden mondva: hatalmas előhaladásával az embe-
riségnek jólétét és boldogságát előmozdította-e vagy sem ? 
A válasz erre általán tagadó. A munkásosztályban az előbbi 
megelégedettség helyett a birtokos osztály ellen való gyű-
lölség és irigység uralkodik ; a középosztálynak a verseny 
és a fokozódott fényűzés által reá háramlott megerőltetés 
következtében nem jut az élvezetből, mig a gazdagok 
nyakig úsznak benne. 

A cabinet-háborúk megszűntek ugyan; de helyükbe a 
nemzetiségi háborúk léptek. Az egyes államok között na-
gyobb lett a féltékenység. Egyik állam sem bízik a másik-

a tudománynak nem egyházi képviselői is nyíltan kimondták : hogy a liberális 

gazdálkodás politikájának tévűtait el kell hagyni és az előbbi kornak egész-

séges elveihez visszatérni. W a g n e r Adolf , berlini nemzetgazdász (Lehrbuch 

der polit. Oekonomie. 1876. I. 434.) szintén ebben az értelemben nyilatko-

zott. Ihering R. a kitűnő jogász is, legújabb művében határozottan az uzsora-

szabadség és az egész manchester-gazdálkodás ellen nyilatkozott. «Ujabb ke-

serű tapasztalatok szükségesek» mondja, «hogy arra a meggyőződésre jussunk, 

miszerint a minden oldatról fölszabadult egyéni önzés minő veszélyeket rejt 

magában a társadalomra nézve, s hogy a mult idő miért tartotta szükségesnek 

azt megzabolázni. A korlátlan közlekedésszabadság fölhatalmazás a zsarolásra, 

rablók és kalózok vadászjegye, mely által azok szabadságot nyernek mind-

azokra vadászni, akik kezeik ügyébe esnek — s jaj az áldozatnak! Vi lágos, 

hogy a farkasok szabadság után ordítoznak; ha azonban a birkák ordításukba 

szintén belevegyülnek, azzal csak azt bizonyítják, hogy valóban birkák» (Der 

Zweck im Recht. 1S77. I. 146.). 
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ban s ez a bizalmatlanság a hadseregnek és a haditengeré-
szetnek folytonos nagyobbítására ösztönöz. 

A társadalmi osztályok eltörlésével oly mértékben 
igyekszik mindenki magát embertársai fölé emelni, amint 
az még soha tapasztalható nem volt és a ruházat, lakás s 
vendéglátásban való fényűzés oly fokra hágott, mely a 
középosztályt a külső jólétnek látszata mellett a legkese-
rűbb lemondásokra kényszeríti. 

A gazdasági osztályharc olyan alakot öltött, amely a 
társadalomra egyenesen rombolólag hat. 

Az erkölcsi állapotok azonban még rosszabb lábon 
állanak. Az öngyilkosságok nagyobb mértékben szaporod-
nak, mint a népesség. Hasonlókép nagyobbodik a vérlázító 
gonosztettek száma is. Az erkölcs a társadalmi és gazdasági 
érintkezésben is mind lazább lesz; a «megengedett csaló-
dások» tere növekedik. 

Az állam tekintélye is mélyen meg van ingatva. «Az 
egyház is, folytatja a szerző, mely az állammal egyesülve 
az erkölcs és az igazság iránt való tiszteletet ápolhatta és 
erősbíthette, ellenségei által tekintélyéből veszített. A modern 
tudományok, különösen a természettudomány és a bölcselet 
a vallás tanai iránt való hitet népies előadások által egész 
a legalsó néposztályiglan megingatták.» 

KIRCHMANN kétségbeesve fejezi be művét a következő 
szavakkal: «Boldog és valóban erkölcsös emberek most 
csak kivétclkép találhatók s a különféle osztályhoz tartozó 
nagy tömeg tudva vagy öntudatlanul a modern műveltség-
nek rohanó árjával úszik, amely a boldogságnak és az er-
kölcsnek eddigi gyönyörű mezőit elöntéssel fenyegeti.»1 

A reformatió semmit sem alkotott, hatalma a rombolás. 
Azonban ez a rombolás nemcsak a természet fölötti vallást 
támadja meg, hanem a természeti vallást is; logikai szük-
ségességnél fogva az egyházi térről át kelle csapnia a poli-
tikai és társadalmi térre is. 

A reformatió korszakának, de különösen a mostaninak 
s az azt követő századoknak a történelme, a reformatiónak 
romboló hatását elrémítő alakban mutatja be. 

Ez nem volt sem LUTHERNEK, sem MELANCHTONNAK 

szándéka; sőt még KÁLVIN, és ZWINGLI sem akarták ezt. 
Ok csak azt akarták, hogy az általok «megtisztított» keresz-
ténységet világvallássá — s hogy alanyi véleményeiket akár 
a néptömeg föllázítása által, akár a felsőbbség segítségével az 

1 J. H. v. Kirchmann, Zeitfragen und Abenteuer. Leipzig 1881. S. 1—28. 
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egyházi tekintély által őrizett hagyomány helyébe tegyék. 
Azt csak az Isten tudja, hogy mennyiben ismerték tevé-
kenységüknek horderejét. Azt azonban bizonyosan nem 
állíthatjuk, hogy a teljes hitetlenséget, istentelenséget és 
fejetlenséget akarták volna előmozdítani. Még azok a feje-
delmek és urak sem gondolkoztak így, akik az «új evan-
gélium >-nak szolgálatára jogaruk és pallosaik védelmét 
ajánlották föl. Az egyház tekintélyét nem akarták lerom-
bolni, hanem azt legmagasabb személyükben egyesíteni. 
Még a vallás kegy elemkincseit sem akarták megsemmisí-
teni. Megelégedtek azzal, hogy az egyházi javaknak birtokába 
juthattak. Mihely ez a «keresztény» óhajuk teljesült, azonnal 
ők maguk gondoskodtak arról, hogy alattvalóik az egyházi 
fegyelemben megmaradjanak. 

Ez máig mindama jámbor emberek véleménye, akik a 
szabad kutatás alapján Isten igéjét a szentírásban keresik, 
hogy azt a concordia formába foglalva a néppel betanít-
tassák. Szent haragjuk egyedül csak a római pápának 
dogma-kényszere ellen irányul. De azt ma ép oly termé-
szetesnek találják, mint hajdan, hogy a keresztény alattvalók 
a fejedelem által a consistorium javaslatára előirt katekiz-
must és agendát elfogadják és azokhoz alkalmazkodjanak. 

A természetfölötti hitnek és keresztény érzelemnek 
hivei, kiket a protestantismus a régi egyházból átvett, még 
egy ideig föntarthatták magukat. Sőt nem lehet tagadni, hogy 
egyes lutheránus vagy pietista körben, a szentírásnak isteni 
igéi által táplálva, eredeti épségökben fenmaradhattak. A 
megváltás eszméjét ott néha minden tiszteletreméltó benső-
séggel és komolysággal fogják föl. Azonban az olyan ke-
reszténységnek, melyet az alapítójától kijelölt alaptól elsza-
kítottak, maradandóan fönmaradnia lehetetlen. A mai világot 
már nem képesek a fejedelmek fegyelemben tartani, külö-
nösen mióta a fejedelmek az alkotmányos államokban 
láthatatlanokká lettek. Csak az Istentől küldött mester 
képes azon lelkeket megfékezni, melyek a tanítványnak nem 
akarnak engedelmeskedni. Az isteni tekintély ellen intézett 
minden lázadás olyan mozgalom, melynek hullámai vissza-
térnek, hogy azokat temessék el, akik által mozgalomba 
hozattak. 

A népeknek idő kell arra, hogy a beléjök oltott hamis 
elveket megérleljék. így háromszáz évre volt szükség, míg 
a reformatiónak elvei és annak következményei megértek. 
Ma már nem kétséges, hogy az érés folyamata végéhez 
közeledik.1 

y 
' V . öf Dr. P. Haffner, Der Atheismus, 1881. S. 13. 



Az angol nagy forradalom a tizen-
hetedik században. 

A protestantismus és áldásai Angoloszágban. 

A kalvinismusnak mintaországa Skócia. Ott talált az 
legerősebb kifejezésre, ott öltött föl legjellemzőbb alakot, 
mert ott a legzavartalanabbul fejlődlvetett. Halljuk tehát 
BUCKLET, aki megkapó vonásokban beszéli el a skót kál-
vinismus, vagy «presbyterianismus» eredetének történetét és 
festi ama gyümölcsöket, melyeket a protestáns reformátió 
ottan termett. 

«Skóciában», mondja BUCKLE, «a nemesség régóta vi-
szálkodott a királysággal; ez utóbbi a püspökökkel szövetke-
zett, s azóta a nemesség inkább gyűlölé az egyházat, mint 
valaha. Ez a gyűlölet a reformátiót szülte. A nemesek úgy 
álltak boszút, hogy reformátusokká lettek; a népre semmit 
sem adtak.» 1542-ben a lordok V. Jakabnak nyíltan meg-
tagadták az engedelmességet; halálával hatalmukba kerítek 
az uralkodást, bevitték a protestantismust, s az egyházi 
birtokokat elkobozták. «A protestantismust nekik a rablás-
és boszúvágy sugallta.«1 

«Midőn a lordok az egyházat megdöntötték s birtoká-
nak nagy részét elrabolták, végzett munkájoknak bérére 
gondoltak. Az ellenséget megverték és a szerzett zsákmányon 
osztozni akartak.2 De a protestáns prédikátorok más né-
zetben voltak. Az ő véleményük szerint egyházi birtokot 
elvilágiasítani és világi célokra fordítani, istentelenség. Abban 
a véleményben voltak, miszerint helyes ugyan, hogy a lor-
dok az egyházat kifosztották, de a zsákmány természetesen 

1 Buckle II. 202. 212. 
2 Amint Robertson kimért s kissé gyenge irályával jól mondja: «A skót 

nemesek közül sokan a püspököknek személyes gyűlölői voltak, mások pedig 

azoknak gazdag birtokaira áhítoztak: s midőn ezt az állást eltörölték, néme-

lyek csak boszűvágynknak hódoltak, még mások hírvágyuk kielégítését remé-

lették» (li istory of Scotland, book III. p, l l 6 , in Robertson's Works. 1831.) 
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okét illeti. Ok az Isten szolgái s az uralkodó osztálynak 
föladata őket ama javadalmakkal fölruházni, melyekből a régi 
bálványozó papság elűzendő. — Azonban a hatalmas aris-
tokracia semmi kedvet sem mutatott arra, hogy gyó'-
zelmének gyümölcsét a prédikátorok számára föláldozza, 
vagy hogy azokat a prédának csak megközelítőleg is egyenlő 
részében részesítse; de őnző fukarsága által azoknak harag-
ját vonta magára.1 S a presbyterianus papság épen az elle-
nében elkövetett igazságtalan eljárás miatt neheztelést, az 
aristokracia s a monarchikus kormány ellen pedig különös 
utálatot tanúsított, amiben minden alkalommal kitűnt, hacsak 
szerét tehette. A néppel szövetkezett és demokratikus 
elveket hirdetett.» 1574-ben MELVILLE lőn a vezérük, aki 
fanatikus elődjének KNOX-nak szemtelenségre nézve méltó 
utódja volt; alatta kezdődött a király és a kormány ellen 
viselt nagy háború, mely mindaddig nem szűnt meg, míg 
60 évvel később I. K Á R O L Y ellen fölkelést nem idézett elő. 
A skótok 1639-ben királyuk ellen fegyvert fogtak, megver-
ték és az angoloknak kiadták, akik őt kivégeztették. «A pres-
byterianus papok az államnak alkotmányos tekintélyei ellen 
intézett erőszakos eljárásukat illetlen, hogy ne mondjuk 
gonosz mértékben gyakorolták; s nem menthetjük meg őket 
ama szemrehányástól, hogy nyugtalan, lelkiismeretlen testület 

1 Epen így történt Getifben i s ; Kampschulte (403. ].) így szól: «Kálvin 

a papságtól épen nem követelt evangeliumi szegénységet, a gazdagságot nem 

látja akadályul a buzgó lelkipásztori működésben, valamint neki tekintélyes 

jövedelme volt — jóllehet azt csak középszerűnek (stipendium mediocre) tartá 

— akép hivataltársainak is ahhoz hasonlót követel. Többször van alkalmunk 

őt, de legtöbbször paptársait látnunk, hogy fizetésük javításáért folyamodnak. 

A tanács mindannyiszor bőkezű volt, valahányszor csak kértek ; de Kálvin 

mindig többet akart. Véleménye szerint az összes katholikus egyházvagyon-

nak, mely Genfben is az állam birtokába jutott vagy eltékozoltatott, az egyház 

birtokában kellett volna maradnia, hogy abból a lelkészek ellátása fedezhető 

lenne ; állásuk azáltal sokkal függetlenebbé vált volna. Az egyháznak a világi 

hatóság önkényes eljárása által történt megrablását és kifosztását egyenesen 

szentségtörésnek nevezé s a pápistáknak e tekintetben való szemrehányásait 

jogosultaknak tartotta. «Amit egyszer Krisztusnak és az egyháznak ajándékoz-

tak», mondja s ez az ő alapelve, «az nem a tanácsé.» Sajnálatát fejezi ki 

afölött, hogy az evangéliumnak nagyon sok szolgája inkább akarja gyáva és 

áruló engedékenység által az emberek háláját kiérdemelni, mint bátran és 

határozottan az igazságért harcolni. Prédikációk és tanácsülések alkalmával 

ismételten fölszólal, hogy az egyház birtokát ne tartsák vissza és a tanács ne 

fordítsa azt a saját javára, ami nem tulajdona. De ebbeli fáradalmát nem 

koronázta siker.» — Ismeretes dolog, hogy a protestáns Németországban is 

ilyen szomorú vígjáték játszódott le. 
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voltak, mely mohón törekedett a hatalomra s minden útjába 
eső dolog iránt a gorombaságig türelmetlen volt.1 

BUCKLE a Skóciában uralkodott oktalan prédikáláskór-
ról következőleg nyilatkozik: «A prédikációk oly hosszúak 
és oly gyakoriak voltak, hogy minden időt igénybe vettek, 
de azért a nép nem fáradt el azoknak meghallgatásában. 
Ha egyszer a prédikátor a szószékre lépett, addig beszélt, 
míg csak bele nem fáradt, ereje ki nem merült. Abban bi-
zonyos volt, hogy tisztelettel teljes és türelmes gyülekezet 
előtt áll s azért addig beszélt, míg ereje győzte. Ha két 
órán át folytonosan szónokolt, akkor buzgó lelkipásztornak 
tartották, aki nyájának jólétét szívén viseli; s a közönséges 
prédikátor többet nem tehetett; mert azt elvárták, hogy 
érzelmeit erősen, nyomatékkal fejezze ki s komolyságát illő 
munkával s bőséges izzadással bizonyítsa be.2 Azonban ezt 
a határt sokan, akik arra képesek voltak, áthágták; az erő-
teljesebbek és bőbeszédűek csekélységnek tartották 5—6 
órán át beszélni.3 De ilyen hőstettek csak ritkán fordultak 
elő s miután a nép a prédikáció hallgatásában rendkívüli 
buzgóságot tanúsított, fölötte szellemes módot találtak föl 
arra, hogy mindenkinek a vágya teljesüljön. Nevezetes alkal-
makkor több prédikátor volt ugyanabban az egyházban 
egybegyűlve, hogy, ha az egyik kifáradva a szószéket el-
hagyja, azonnal a másik menjen utána föl, ezt pedig távo-
zásakor ismét egy harmadik kövesse. Sokszor hat prédiká-
tor is követte közvetetlenül egymást; a hallgatók türelme 
kifogyhatatlan volt. Néha ugyanaz a gyülekezet tíz órán át 
is együtt volt és több prédikációt és imát végig hallgatott, 
miközben zsoltárokat énekeltek. 1653-ban az úrvacsora ki-
osztása következőleg történt: szerdán böjtöltek s tovább, 
mint nyolc órán át prédikációkat és imát hallgattak; szom-
baton két vagy három előkészítő prédikációt hallgattak és 

1 Buckle, II. 227. 249. 

2 így pB Menzies John aberdeeni hírneves theologiai tanárról mondják, 

h o g y : «Midőn a szószékről lement, mindig inget szokott váltani, s minden 

szónoklata alkalmával két-három zsebkendőt nedvesített be könyeivel.» (Wod-

row, Correspondence, II. 222.) 
3 «Oly ritka erővel rendelkezett, hogy egyfolytában öt-hat óra hosszán 

át szónokolt», — mondja Burnet Forhesről. (History of his own Time I. 38.) 

Sőt még a XVIII . században is, midőn már a theologia iránt való lelkesülés 

lelohadt s következésképen a prédikációk rövidebbek voltak, Thomson Hugit 

meglehetősen hasonlított Forbeshez. « 0 volt a leghosszabban szónokló mind-

azok közt, akiket ismertem, és négy-öt óráig is szónokolt, de rendszerint soha 

rövidebb ideig, mint két óráig, ezt már elvárta tőle mindenki.» (Wüdrovrs 

Analecta IV. 203.) 
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vasárnap oly sok prédikáció volt, hogy néha több mint 
tizenkét órán át az egyházban maradtak; s befejezésül még 
hétfőn három vagy négy prédikációt tartottak hálaadó isten-
tiszteletül. Ehhez hasonlóra nem akadunk egy polgárosult 
állam történelmében sem.1 

1 Buckle, Geschichte der Civilisation in England. Németre fordítá Ruge 

A . 6. kiadás, II. 332. 334. — Habár nem is oly nagy mértékben, de a pré-

dikálás dühe Németországnak reformált részeiben némely helyeken egész a 

XIX. század elejéig szintén dívott. Dr. Wigand Pál, aki a Corvey és a tit-

kos törvényszékek történelme című munkáiról ismeretes, a Grimm testvérek-

nek barátja és tanulótársa, 1786-ban Kasselben született s a reformált val-

lásban neveltetett, ifjüsága idejéből a következőket beszéli el : «A regényes 

hangulat, melyhez engem hajlamaim és az olvasmányok vezettek, képzelő te-

hetségemet sokszor vonzotta a katholicismusnak külsőségeihez. T ö b b szer-

tartás és lélekemelő ünnepélyesség után óhajtoztam . . . Természetes, hogy amaz 

egyházak istentisztelete, melyekben megfordultam, végtelen hosszú, panaszkodó 

vagy mennydörgő prédikációival gyermeki élénk s érzéki kedélyemet nem 

elégíté ki. A jámborság akkoriban prédikációkkal terhelte túl magát, s m é g 

otthon is i lyeneket olvasott vaskos könyvekből. Emlékezem egy nagy ima-

napra, midőn az eső és vihar bennünket gyermekeket otthon szorított, s már 

két prédikációt a templomban és kettőt odahaza a nagy «Postille»-ből hall-

gattunk ; nagyon el voltunk fáradva s már este lőn és fölvidámílásul valami 

játékon törtük a fejünket, midőn a nagymama így szólott jó anyánkhoz : 

«Nem jó volna, Lenkám, ha még egy prédikációt fölolvasnál nekünk ?» Es 

csakugyan a nagy prédikációs könyvet újra elővették s minthogy nekünk is 

csendesen oda kelle ülnünk és figyelnünk, nagyon lehangolt és szomorú let-

tem.» ( D r . W. Hesse, (pseudon. für Paul Wigand) , Briefe iiber Unsterblich-

keit. Leipzig, 1853. S. 2 5 — 2 6 . ) — Maga III. Frigyes Vilmos is többször 

panaszkodott a protestáns szónoklatok hosszúsága miatt s dicsérve emlékezett 

m e g a katholikus prédikációk rövidségéről, melyeket ájtatosan lehet meghall-

gatni s melyek kevés szóval sokat mondanak.» V. ö. Eylert, Charakterzüge, 

II. 2. S. 3 9 6 . ; III. 1. S. 378. — Mindenki tudja, hogy a protestáns istentiszte-

letnek főrésze a prédikáció : azért nevezik lelkészeiket átalán prédikátoroknak, 

s a prédikációk többnyire helytelenül s esztelenül hosszadalmasak. A katho-

likus egyházban ez nem így v a n ; ennek alapelve az volt és ma is az, hogy 

a prédikáció jól átgondolt és rövid legyen, amint az Úr is e földön gondo-

latait röviden fejezte ki. V . ö. Regula S. Erancisci, c. 9, Luc. Plolstenii Godex 

Regularum monastic. Aug. Vind. 1759. III. p. 30. sq. : «Ut in praediputione 

sint examinata et casta eloquia . . . cum brevitate sermonis, quia verbum ab-

breviatum fecit Dominus super terram.» — Raumtr F\ 1835. őszén ezt irja 

Edinburghból : «Skóciában még nem voltam presbyterianus istentiszteleten s 

azért vasárnap, augusztus 9-én templomba mentem. Begyakorlott kicsiny ének-

kar orgona-kíséret nélkül várakozásomon fölül szépen énekelt. De azért az 

orgona mellőzését mégsem helyeselhetem. Még itt is hallgatott a község nagy 

része, mert nem tudott énekelni, és ahol az egész közság éneke], ott az ének 
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A kálvinismus különösen Skóciában a legcsodálatra-
méltóbb jelenségeket mutatta. «A skót prédikátorok», irja 
BUCKLE, «bizonyos erkölcsi rendszert állítottak föl, mely 
majdnem minden cselekedetet bűnnek nyilvánított s így a 
nép állandóan félelemben volt, nehogy tudta és akarata 
ellenére valami nagy gonoszságot kövessen el s ezáltal pél-
dás és lesújtó büntetésnek tegye ki magát. 

«Ez erkölcstörvény szerint minden természeti hajiam, 
minden társas élvezet, minden vigasság, s az emberi szív-
nek minden vidám ösztöne bűnös és azért kiirtandó. Bűnnek 
tartották, ha az anya gyermekét vasárnap megcsókolta.1 

Bűn volt vasárnap még csak mosolyogni is. Nem volt 
rendjén, ha valaki vasárnap szép tájékban gyönyörködött; 
illetlen dolog volt a szépség szempontjából bármit is al-
kotni; vagy szigorún véve a dolgot, valódi szépség nem is 
létezett. A világon semmi olyan nem volt, ami megtekin-
tésre méltó lett volna; kivéve a skót kirk-et, melyhez szép-
ségre nézve hasonló nem létezett. Ennek szemlélete s az 
abban való gyönyörködés meg volt engedve, de minden 
más öröm tiltott volt. így például költeményeket irni nagy 

kiállhatatlan kiabálássá fajul. A gyakorlottabbak legfölebb kéthangú éneket 

énekelnek, minthogy a középhangok egészen h i á n y o z n a k ; míg az orgona 

mindent kitölt, a hibákat eltakarja és a tiszta éneket előmozdítja. Egészen 

erőszakolt gondolat, hogy a zeneeszközök használata Istennek nem tet-

sző dolog, vagy azt hinni, hogy neki jobban tetszik a hamis, mint a tiszta 

ének. H o g y az emberi hangok mire képesek, ezt, mint a berlini zeneaka-

demia tagja, nagyon jól t u d o m ; de kevés ilyen orgona nélkül jól éneklő 

község van. A z akadémiának ál-istenifélelemből soha sem fog eszébe jutni, 

hogy Händel és Bach Sebestyén kitűnő műveinek előadása alkalmával a 

templomban a zenét mellőzze. — A z éneket ima követte. A prédikátor 

olyan siralmas, hyppokratikus arcot vágott, mintha haldokolnék vagy a kín-

padon v o l n a s megkezdé azután, ez arckifejezésnek egész megfelelően 

hosszadalmas, egyhangú sóhajtozását, jajgatását, zokogását, úgyannyira, hogy 

aggódni , félni kezdtem s különben higgadt idegeim annyira fölingerlődtek, 

h o g y alig bírtam kitartani. E hosszú, saját gyártmányú imával szemben úgy 

tűnt föl nékem az egész angol liturgia, mint valamely szószegény spártainak 

a közepén félbeszakított körmondata. — Erre következett a szónoklat, mely 

legalább is kétszer olyan hosszú volt, mint a németeknél, de kétannyi ismét-

lés és tautologia volt benne. Ezek a szavak : «az egyszülött fiú és az ember 

fia» legalább néhány százszor előfordullak a folyton járó motolán. Nem tu-

dom, hogy Istennek, ki előtt ezer év annyi, mint e g y nap, hogyan tetszenek 

az iiyen prédikációk, de nekem, rövid életű halandónak, az idő nagyon hosz-

szú volt.» F . von Räumer, England. 1842. I I . 3 5 3 — 3 5 4 . ) 

1 «Szombat napon ne csókolja a férj a feleségét s az anyu a gyerme-

két», így hangzott a skót egyháznak egyik rendelete. 
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bűn volt. Zenét hallgatni hasonlóképen tiltva vala. A prédi-
kátorok a zenét a menyekzők alkalmával is eltiltották s egy 
alkalommal egy népmulatságot csakis dudaszó mellett en-
gedtek meg. Bűnnek tárták azt is, ha valaki bár csak abla-
kából is valami utcai látványosságot megnézett. A táncot 
a legnagyobb bűnnek mondották. A legrútabb szokás pedig 
az volt, hogy a gyermekeket az atya, anya szép elnevezés 
helyett, mama, papa címezésre tanították. A skótnak nagy 
bűnül róvták föl, ha valamely katholikus országban utazott. 
A skót vendéglős bűnt követett el, ha katholikus vendéget 
befogadott. A prédikátorok még azt is tanították, hogy 
semmi szin alatt sem szabad az éhezőnek ételt, a hajlékta-
lannak szállást adni, ha az nem igazhitű. Vasárnap egyik 
városból a másikba menni még akkor is bűn volt, ha az 
üzlet azt sürgősen követelte. Bűn volt vasárnap a jó barátot 
meglátogatni; valamint bűn volt a kerti veteményágyakat 
megöntözni és beretválkozni. Az ilyesmit keresztény ország-
ban nem szabad eltűrni. Azon a napon bűn volt kilovagolni ; 
úgyszintén a mezőre, szántóföldre, az országútra kimenni, 
vagy az ajtó elé ülve a jó időt élvezni. Vasárnapon úszni 
vagy fürdeni szintén nagy bűn volt. A skót prédikáto-
rok nem átalották a népet arra tanítani, hogy vasárnap a 
sülyedő hajót sem szabad megmenteni, s a vallásosság bizo-
nyítéka, ha a hajót a rajta levő személyzettel együtt elveszni 
hagyják. Azok elvesznek bár s nejeik és gyermekeik emiatt 
szenvednek, de ez semmi az ünnep megszentségtelenítésé-
hez képest. 

«Aki a «papság által kitalált bűnök» közül bármelyiket 
is elkövette, azon megeshetett, hogy fogságba vetették, 
pénzbüntetésre ítélték, megvesszőztették, forró vassal meg-
bélyegezték, vagy az egész község előtt mezítláb, félig le-
nyírott fejjel kelle megalázkodva bűnbánatot tartania, mialatt 
a prédikátor neki a szentírást olvasta.» — 

A skót papság a népet megfosztotta ünnepétől, élve-
zeteitől, színjátékaitól, szóval mindennemű szórakozásától; 
az örömnek minden nyilvánulását elnyomták, minden vígsá-
got eltiltottak, minden ünnepélyt megszűntettek, az élveze-
teknek útját állották s az egész országban búskomorságot 
okoztak.» 1 

NIEBUHR B . G . 1799-ben Edinburgból így ir: «Skócia 
a reformatió kezdete óta messze földön a szigorú vallásosság 

1 Buckle, II. 374. 396. 398. — Hasonlókép Genfben is. (L. Kamp-

schulte, 440. 1.) — A pietismus is nem csekélyebb szigorúságra és képtelen-

ségre vetemedett. V. ö. Kurtz, Kirchengeschichte (7) II, 202. P.itschl, Ge-

schichte des Pietismus. II. 191. 
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hírében álh — A papság egyátalán nem ér semmit. Ezt 
mindenki megengedi, aki az országot ismeri. A népnek jám-
borsága többnyire csak képmutatás, megszokott formaság, 
melynek az érzelemre és a külső cselekedetekre semmi befo-
lyása nincs. Jól betanult asztali imádságot mondanak még a 
tea előtt és után is; egyházuknak minden rendeletét meg-
tartják, minden hitetlent, deistát és istentagadót oly büszkén 
átkoznak el, mintha egyedül nekik volna kiváltságuk a meny-
országra. Szóval, HUMENAK nem veszem rossz néven, hogy 
az I. K Á R O L Y korabeli presbyterianusokat szigorúan és gú-
nyolva ítéli meg. Komolyságra számítottam náluk, s paraszt-
ságot találtam.» — «Azt a bünt, hogy valaki szegény, csak 
úgy bocsájtják meg, ha igyekszik gazdaggá lenni; s aki ily 
törekvés nélkül egyedül esze után akar megélni, annak hacsak 
be nem jut valamely nagy úr vagy a kormány szolgálatába, 
ahol aztán szabadságáról és önérzetéről végkép le kell mon-
dania, az ég legyen irgalmas.» 1 

Skóciának mai viszonyairól BUCKLE így ir: «Tudom, 
hogy ezeket a szavakat Skóciában széltében-hosszában ol-
vassák és terjeszteni fogják. Nem akarom ugyan egy egész 
nemzetnek ellenséges indulatát magamra zúdítani, oly nem-
zetét, melynek számos valódi és becsülésre méltó tulajdon-
ságát őszintén elismerem; de mégis egész megfontolással 
mondom, hogy a türelmet egy keresztény polgárosult állam-
ban sem értik oly kevéssé s a bigottság és az üldözéskór 
sehol sincs úgy elterjedve, mint Skóciában.»2 

Egy másik hírneves angol törnénetiró, LECKY, így nyi-
latkozik: «Valószínűleg Skócia és Svédország az a két állam, 
melyek leginkább át vannak hatva a protestáns theologia 
szellemétől és mégis ha erkölcsiségüket ama megszokott, 
jóllehet hiányos bizonyság alapján ítéljük meg, melyet a 
törvénytelen gyermekek számából merítünk, akkor az első 
az európai államok erkölcsi színvonalának közepes mértékén 
alul, míg a második egy tehetséges, pártatlan, protestáns 
tanúnak, aki minden képességgel meg van áldva, hogy he-
lyes ítéletet mondhasson, állítása szerint sokkal alantabb áll 
bármely keresztény országénál.» 3 

MENCZEL FARKAS az angol Eszakamerikáról mondja: 
«Az egyesült államokban az európai protestantismusból szár-
mazott felekezeteknek általános jellege: 1. az erősen előtérbe 

1 Lebensnachrichten über Barthold Georg Niebuhr. 1839. I. 235. 239. 
2 Buckle, II. 571 . 
3 L e c k y , Geschichte der Aufklärung in Europa. Deutsch von Jolowitz 

(2) 1873. I. 305. — L. Laing, Schweden in 1838. London, 1839. p. 1 0 8 — 

141., ahol ez a pont tüzetesen van tárgyalva. 

»3 ' 
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nyomuló judaismus, összes külsőségeivela szombatnak szi-
gorú megünneplésével,1 veszekedő kedvével és türelmetlen-
ségével és jövendőmondásával. Krisztustól a haragvó Jehová-
hoz fordultak, innen a jajveszéklés és bűnbánat egyrészről, 
másrészről pedig a Messiás várása. 2. A hasonló minőségű 
subjectivismus, az általános papság. A gyülekezet egyedül 
határoz. Az választja és csapja el a prédikátorát, mint valami 
szolgát. Azért a szegény pásztorok mindenféle képmutatásra, 
színészkedés és üzérkedésre vannak utalva, hogy kenyeröket 
megkereshessék. Az egyházi választásoknál hihetetlen aljas-
ságok fordulnak elő.» 2 

Vannak jóindulatú emberek, akik midőn Amerkában s 
különösen Ujangliában a zsúfolásig megtelt templomokat, a 
németországi protestáns nagyvárosoknak üres templomaival 
összehasonlítják, nem átalják kijelenteni: hogy Amerika a 
világnak egyik legájtatosabb állama. így nyilatkozik például 
D R . JULIUS M I K L Ó S HENRIK, a Hamburgban zsidó szülőktől 
született iró, aki protestáns vallásra térvén, különösen T ICKNOR 

spanyol irodalomtörténetének fordítása által vált híressé, az 
amerikai börtönrendszerről irt müvének előszavában.3 De 
ezek a külső látszat által csalódtak. Ebben az angol tele-
pítvényben épúgy uralkodik a vallási képmutatás, mint az 
anyaországban. Találóan mondja e tekintetben DÁNIEL, ki-
tűnő földrajzíró: «Amerika az anyagi érdekekben a mam-
monismusban jobban elmerült, mint bármely más világrész, ami 
a vallásos eszményiségnek álarca alatt annál visszataszítóbb-
nak tűnik föl.»4 

1 Miclőn a yankee hat napon át felebarátját csalta, a hetedik nap meg-

csalja az Istent — mondja a példabeszéd. 
2 W . Menczel , Geschichte der neuesten Zeit ( 1 8 5 6 — 1 8 6 0 ) . Stuttgart, 

1860. S. 291. 
8 A műnek címe : «Die sittlichen Zustánde Nordamerika's (2 Bde. Leip-

zig, 1834). Erről azonban vajmi keveset és nagyon jelentéktelen dolgokat mond 

el, a mű legnagyobb és értékesebb része a börtönrendszerre vonatkozik. 
4 Dániel , Handbuch der Geopraphie (3) 1870. I. 545. v. ö. I. 752. 757. 

758. — A z amerikai vallásosságra érdekes fényt áraszt Duvergier de Ilau-

ranne Ernő : «Amerika lakosainak fele nem tartozik semmiféle felekezethez, ott 

nem hiszik, hogy az egyik felekezetet jobban kellene fölkarolni, mint a másikat, 

sőt azt hiszik, h o g y szorosan véve egyik egyháznak sem kell pártját fogni, hanem 

elégséges az, hogy valaki keresztény legyen. D e ne menjetek n a g y o n messzire, 

vagyis ne legyetek esztelenek, erkölcstelenek és veszélyesek. N e k e m úgy tet-

szik, hogy az egyesült államok hitvallásának átalános mértéke a következő : 

a kereszténység nem egyéb, mint törvény, az egyháznak megválasztása az 

egyéni előny dolga. Kérdezzétek az amerikaitól, hogy mi a vallása s nem 

fogja azt felelni, hogy methodista, baptista vagy anglikánus, hanem azt m o n d j a : 
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Hellwald Frigyes a sokszor magasztalt óriási köztársa-
ságnak erkölcsi, társadalmi és politikai viszonyairól követ-
kezőleg ir: «Ez az ország majdnem egész világrészt foglal 
magában s roppant birtokokkal rendelkezik; kiváló előnye 
tengeri uralmában áll. Benne puritán egyszerűség uralkodik, 
nem ismerik az érdemrendet, sem a címet, nincs fejedelmi 
udvar fényűzéseivel, pazarlásaival és erkölcstelenítő példájával, 
egyedül arra büszkék, hogy e köztársaságnak polgárai. Min-

«M. pásztor urat hallgatom.» Ha aztán a pásztor urat megünja vagy legutóbbi 

szent beszédjével nincs megelégedve, keres magának másik pásztort, vagy 

ízlésének megfelelő szent könyveket olvas. — H o g y mikép maradhatnak m e g 

a rendes űton ? Hogyan nem csap át a szabad vizsgálódás a tagadásba ? Ez 

az amerikaiak titka. A z ilyfajta emberek szelleme ép oly conservativ, mint 

független. Szívesen és minden további kutatás nélkül megengedik, hogy van-

nak bizonyos meghatározott tekintélyek és meggyökerezett tények. A z ame-

rikaiak kétségen kívül gondolkodók, de nem s z e m l é l ő d ö k ; nem szeretik a 

rengeteg térségeket és az üres vidékeket. Csak szilárd támaszpontra van szük-

ségük s épúgy mint mészszel és homokkal oly épületet emelnek, melyet semmi 

sem rendít meg. Politikában az alkotmányt tartják minden j o g f o r r á s á n a k ; 

hit dolgában a szentírást ismerik el és tisztelik ilyennek : ez az ő vallási al-

kotmányuk. Különben (s ezt soha sem kell feledni) vallásuk nem uralkodik 

rajtuk oly függetlenül, oly fenyegető arccal, amely a kevésbé tanulékony szel-

lemet föllázítja. El lenkezőleg, megnyugtatja lelkiismeretüket s meghagyja nekik 

még alárendeltségűkben is a függet lenségnek képzeletét. Mire való a kétel-

k e d é s ? A z amerikaiaknak erre nincs idejük. — V é g r e is magukra veszik a 

közvélemény jármát. A közvélemény láthatatlan és mindig meglevő hatalom, 

amelynek szívesebben engedelmeskednek, mint oly tekintélynek, mely föltolja 

m a g á t ; ez hajlít, ez képez , ez győz meg bennünket tudtunkon kívül. Miért 

nem beszélnek semmit a vallási zsarnokságról, mióta a közvélemény uralkodik 

az Egyesült-Ál lamokban ? Bizonyára a közvélemény a demokratia nagy ha-

talma, s bárki merje is útját elállani, annak a testén gázol át. Ámbár Ameri-

kában szintén vannak hitetlenek, de azért senki sem merészel nyíltan vallás-

talan lenni. íme tehát arra lyukad ki a közvéleménynek e borzasztó zsarnok-

sága, l iogy csak az kívántatik, miszerint a vallást tisztelni kell és nem szabad 

nyíltan megtámadni. Különben pedig sok kitérést és szeszélyt enged meg az 

elméknek. Renan M. «Jézus életét», melyet nálunk oly sokan szeretnének 

megégetni, itt állandóan olvassák és nagyra becsülik . . . A z o k (a műveltek 

nagy tömege, akik nem tartoznak a szilárdan hivők közé, hanem a modern 

bölcsészetben lelik kedvöket) lehet, hogy már többé nem keresztények ; de 

keresztényeknek mondják és hiszik magukat s ez annyit tesz, hogy m é g félig 

azok is. (Revue des deux mondes. 1865. 15 Décembre. p. 930. 934-) A libe-

rális franciának e megjegyzései pontos megfigyelést és éles elmét árulnak el. 

S hozzá még majdnem szórói-szóra Angolországra is alkalmazhatók s a refor-

mált államok vallási életének némely, különben rejtélyes és legtöbbnyire ha-

misan magyarázott jelenségeit megmagyarázzák. Hauranne rajza megfelel a 
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denki a legkiterjedtebb jogokat élvezi. A kereskedelem is 
nagy mértékben ki van fejlődve, a fényűzés roppant nagy. 
De ez a köztársaság nem tudta elkerülni a rémító polgár-
háborút s midőn éveken át folytatott háborúk után győ-
zelmet aratott, az országnak legvirágzóbb része vandali 
romokban hevert. Rémítő adósságokba merült s azok azóta 
csak nagyon keveset apadtak. A szolid munka fölött a szé-
delgés uralkodik, a romlottság nagy mérvet öltött1 s a 
legalsóbb néprétegtöl egész a legfelsőbb kormánykörökig 
terjed; az erkölcsiség a legalacsonyabb fokon áll, a magzat-
elhajtást egész nyilvánosan űzik;2 a kereskedelem képtelen 
vámtarifák által van korlátozva, az ipar mindenütt hanyat-
lóban,3 a tudatlanság gyors léptekkel halad, a tudatlanok 

valódi tényállásnak, aminő 25 évvel ezelőtt uralkodott. A jelenkort illetőleg 

azonban kiegészítésre szorul. Heisz, la crossei püspök, az amerikai püspöki 

karnak egyik dísze, az Egyesült-Államok viszonyainak ujabb fejlődéséről így 

i r : «Itt a legszélesebben kiterjedt materialismus mindinkább elhatalmasodik. 

Ez a baj előbb csak a gazdagság után való törekvésben mutatkozott. Külön-

ben pedig az amerikai átalánosságban vallásos volt. Hitt a bibliában és ha 

néha egész megfordítva magyarázta vagy használta is azt, mégis a hitetlenség 

elmélete iránt, mely a kereszténységnek isteni voltát, vagy a személyes Isten 

létét vagy a lélek halhatatlanságát tagadta, idegen volt. D e a legutóbbi évek óta 

( 1 8 7 7 — 1 8 8 0 . ) ez egészen megváltozott. Most már majdnem átalánosan elterjedt 

vélemény, hogy a szentírás a tudomány ujabb kutatásaival szemben többé meg 

nem állhat. A darvinismusnak itt nagyon sok híve van. A z állam 40.000,000 

lakosa között, a katholikusokat ide nem számítva, alig van 6.000,000, akik 

névleg is valamely egyházközséghez tartoznának, és még kevesebb a meg-

kereszteltek száma vagy azoké, akik Jézus Krisztusnak istenségében hisznek ; 

de épen azáltal, hogy az itteni nép a fensőbb és örökkétartó valamiben való 

hitet mindinkább csaknem egeszen elveszíti, szükségképen folyton mélyebbre 

kell az erkölcsi és politikai közéletnek is sülyednie.» Es az egyházon kívül 

a fe lekezeteknek keblében csakugyan sülyed is. (Stangl, Spaziergang nach 

Nord-Amerika. 1880. S. n o . , m . ) — Még Scherr János is így ir: «Jóllehet 

az Egyesült-Államok fejlődése eddig óriási volt ; mindazáltal ezt nem egyedül 

a materialismus teszi. A z amerikaiak még erre is rájönnek, s talán előbb, mint 

hiszik. Ennek hatalmas előérzete vonul át egész if jú irodalmukon. E z határozott 

tiltakozás a hatalmasan kifejlődött dolláruralom ellen. Bárcsak nőne, virá-

goznék és nagygyá fejlődnék ez az irodalom, hogy az eszményi nézeteknek 

fényárját az amerikai nemzeteknek ereibe öntené.» Geschichte der englisclien 

Literatur. 1883. S. 263. 
1 Ausland. 1870. Nr. 12. S. 2 7 7 . ; Nr. 39. S. 9 3 1 . ; 1874. Nr. 15. S. 

2 9 1 . ; Nr. 16. S. 3 1 4 . 
2 Ausland, 1866. Nr. 40. S. 959.;, 1867. Nr. 8. S. 191—-192. 
3 Ausland, 1872. Nr. 12. S. 280. V . ö. [Iellwuld, D>e Erdc und ihre 

Völker. 1877. I. 146. 
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száma két nemzedéken át háromszorossá nőtt.1 A művészet 
és tudomány úgyszólván semmi, a tudományos müvek ki-
vételt képeznek. A nemzet vagyonának nagy részét eltéko-
zolják, az állam kormányzatát a legtapasztalatlanabb kezekre 
bizzák, a hivatalokat nem érdem, hanem önkény vagy 
corruptió utján töltik be. A szegény vagyontalan nép nem 
a nemességnek, mert ilyen nincs, hanem a pénzes zacskónak 
hatalma alatt nyög és éhezik. 2 Az alsóbb osztályoknak nyo-
morúsága hajmeresztő. 

«Természetesen igyekeztek ezt az aphoristikus rajzot 
nevetséges torzképnek föltüntetni. Azért mindazoknak, akik 
dolog iránt érdeklődnek, az ide toldott jegyzetek által al-
kalmat adok arra, hogy a forrásokat megismerjék, különben 
pedig szándékom csak az volt, hogy némely modern jel-
szónak müveltségtörténelmi értékét illő megvilágosításba 
helyezzem. 

«Hogy pedig e torzképpel nem egyedül állok, bizo-
nyítja a következő jellemzés, melyet nekem BECKER H. 
Chicagóból ir. Az illető szórói-szóra ezeket irja: «Példány-
szerű köztársaság, melyben alig száz évi fönállása után teljes 
lehetetlenség valamely tisztességes embert hivatalba jut-
tatni, — köztársaság, melynek egyik fele az «elvi rendszer» 
érdekében folytatott háború óta és következtében a haiti-
mexikói állapotokhoz a legnagyobb gyorsasággal közeledik, 
a másik felében pedig a munkásosztálynak helyzete a pol-
gárosult államokban hallatlan gyorsasággal rosszabbul s 
amelyben ennek folytán proletárság fejlődik, mely késznek 
mutatkozik a legközelebbi jövőben hunnokká és vandalokká 
változni, akikről MACAULAY jogosan azt hitte, hogy minden 
létező polgárosodást megsemmisítenek; — ország, melyben a 
becsületes munkát, mint ostobaságot, átalán megvetik s 
amelyben némely társadalmi osztályoknak a határtalanul ha-
mis üzérkedés képezi főfoglalkozásukat és összes szellemi 
életöket, — amely országban a népnek legnagyobb mérvű 
kifosztatását a pénzarisztokratia által, a kormányzás gépe-
zete, mely minden ágában és hivatalnokában meg van vesz-
tegetve, minden kigondolható módon támogatja s ennek 
következtében maholnap a nyereményre kínálkozó minden 

1 Glóbus, XX. Nr. 14. S. 222. A. A. Ztg. 19. Juni 1874. 
2 Az éhenhalás alatt nem egyedül a tápszerek teljes elvonása, hanem 

mindaz értetik, ami az elégtelen táplálkozásra s másféle nélkülözésekre, és 

minden az egészséges életre szükséges tápanyagok hiányára vonatkozik s 

aminek hatása abban nyilvánul, hogy mint a statisztika tanítja, a sors a gaz-

dagok gyermekeinek 18 évvel hosszabb életkort ajándékozott, mint a szegé-

nyek gyermekeinek. 
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kedvező alkalom monopolizáltatni fog, s melyben a népnek 
még becsületes részét teljes tájékozatlanság uralja az iránt, 
hogy az egyetemes rothadás elé minő gátot lehetne vetni, 
— ország, melyben a műveltség mint valami fölösleges dolog 
megvetésben részesül s a kihívó párisi divatok fénymáza 
által eltakart durvaság mindenütt előtérbe tolakodik, — 
ország, melynek sokszor dicsért nevelés-rendszere gépiesen 
s papagály módjára betanított ifjúságot nevel, amely minden 
gondolkozásra képtelen, s azonkívül ostobaságnak tartja más 
ismereteket szerezni, mint olyanokat, amiket nem sokára 
a «Jobban», melyben nem sokára foglalkozni remél, pénzzé 
változtathat, —- ország, melyben szabad sajtó létezik, mely 
azonban semmiféle szabad gondolatot nem merészel nyilvá-
nítani, úgy hogy a szellemi haladás csak az Európából bevitt 
eszmék által terjedhet — az ilyen ország nagyon kevéssé 
alkalmas arra, hogy valamely előre törekvő népnek példány-
képül és mintául szolgáljon, azonban a művelődés történésznek 
nagyon alkalmas tanulmánytárgyul szolgál arra, hogy példá-
jából a köztársaságok és birodalmak pusztulásának okait 
megállapítsa.» 1 

Hellwald egy évtizeddel később ugyan így itél, midőn 
a többek között ezeket mondja: «Eszakamerikában az erköl-
csiség nagyon alacsony fokon áll. Az iszákosság sehol sem 
fejlődött ki olyan nemzeti bűnné, mint ott. A nemi viszony-
nak annyira dicsért tisztasága tekintetében csaknem annak 
ellenkezőjéről győződünk meg, ha a családi élet titkaiba 
mélyebben behatolunk . . . WHITE O . , a Cornell-University 
tanára kimutatta, hogy az amerikai nevelés és oktatás csakis 
a gazdagságra, pénz- és nyerészkedésre irányul. Ezzel kap-
csolatban a statisztika alapján bebizonyítja, hogy a nyilvános 
testületekben, törvényhozások-, és hivatalokban a tudomá-
nyosan müveit férfiak száma évről évre fogy.»2 

Az a látszólagos vallásosság, az a zsidószellem és kép-
mutatás, melylyel az egyesült államokban találkozunk, nem 
kiválóan és kizárólagosan amerikai termék, nem saját neve-
lésű növény, hanem Angolországból vitték be oda, és gyö-
kerei Genfbe nyúlnak vissza. Hogy ezt szemlélhető alakban 

1 Hellwald. Culturgescliichte. I. Aufl. 1875. S. 757. 
2 Hellwald, Culturgeschichte, 3. Aufl. 1884. II. 645. — A z amerikai 

polgárnak minden szavából és cselekedetéből kihallatszik az örök tik-tak: 

pénzt, pénzt, make money! mondja Löher F . «Land und Leute in der altén 

und neuen Welt.» I. 219. F z a birtokvágy, ez u pénzliajliászat az amerikai 

életnek legföltünőbb s legkellemetlenebb jelensége. 
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előadhassuk, kissé tovább kell mennünk s a protestantismus-
nak Brittániában való fejlődését közelebbről megvizsgálnunk, 

A szárazföldi liberalismus, mely a tizenkilencedik szá-
zadnak második feléig a sajtóban és az irodalomban majd-
nem egyedül volt a szóvivő, VOLTAIRE és az Encyklopaedisták 
kora óta nagy rokonszenvvel tekintett Angliára, melyet a 
szabadság és a fölvilágosodás honának, az alkotmányosság 
és az ipar mintaországának tartott. Amint Franciaországban 
az 1789-iki, úgy Németországban az 1848-iki forradalom 
előtt az anglománia járványa uralkodott, amely annyira ment, 
hogy egy könyvkereskedő sem akart olyan irodalmi termék-
nek elárusítására vállalkozni, amely a brit viszonyokról lep-
lezetlenül kimondta az igazságot, «mert a nemet közönség 
nem szívesen olvas olyan müvet, mely Angolországról kedve-
zőtlenül nyilatkozikA — Ezt már BUCHER LOTHAR megjegyezte 
1845-ben; de ugyanő még más körülményt is kiemel. «An-
golország ismertetése egyátalán a touristák, vagy a hírlapok 
levelezőinek föladatává lett, akiknek ottani tartózkodásuk 
csak néhány hónapra vagy csak néhány napra terjed. Angol-
országot azonban tanulmányozni kell; a tanulás pedig időt 
vesz igénybe, s az ilyen emberek ideje nagyon ki van szabva. 
Mindaz, aki Angolországot ismeri, aláírja azt az észrevételt, 
hogy: «.az igazság sehol sincs ügy elrejtve, mint Angliában.»'2' 

Miért van ez így ? Honnan származik ez a különös jelen-
ség ? Hol rejlik oka ? 

Ez onnan van, mert Anglia a legnagyobb mértékben a 
képmutatásnak — a vallási és politikai «cant»-nak a hazája. 

S az angol képmutatásnak alapja ismét a kalvinismus-
ban vagy puritanismusban rejlik. 

Hogy ezt világosan kimutassuk és megcáfolhatatlanul 
bebizonyítsuk, eddigi elvünkhöz hiven csupán pártatlan pro-
testáns irókat idézünk. 

Treitschke Henrik, az eléggé ismeretes berlini történész, 
BYRONRÓL irt értekezésében így szól: «Fájdalom, Németor-
szágban az idegen nemzeteknek erkölcsi értékéről országszerte 
elterjedt vélemények a legtöbb esetben az önhittségnek és 
értetlenségnek keverékei. Minden bolond följogosítva érzi ma-
gát arra, hogy a franciának kedélyességét, az olasznak igaz-
mondóságát bátran és bízvást tagadja . . . Lehet valamely 
népnek a miénktől lényegesen elütő erkölcstörvénye s azért 
mégis örvendhet erkölcsi műveltségnek. Nincs a világon az 
a nemzet, melynek jellemében nem volna valami utálatos 
vonás, melynek az idegent, aki a saját mértéke szerint mér-

1 L . Buclier, Der Parlamentarismus, wie er ist (2). Stuttgart, 1885.! 
2 Bucher S. 7. 9. 15. 
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legel, szükségképen kíméletlenül kárhoztató ítéletre kell 
birnia. Csak bolondok tartanak ítéletet nagy cultur nemze-
tek fölött, dicsérik vagy gyalázzák azokat, ahelyett, hogy 
jellemüket úgy vennék, ahogy az szükségképen létezik. A 
helyes fölfogás közönségesen azt találja, hogy az úgy-
nevezett nemzeti erények és nemzeti hibák csak ugyanannak a 
jellemvonásnak különböző oldalai. Mi tehát egyátalán távol 
vagyunk attól, hogy az angol képmutatásnak öntetszelgő 
ócsárlásába belevegyüljünk, midőn megmondjuk, hogy mi az, 
ami nekünk németeknek az angolokban leginkább nem tet-
szik, az t. i., hogy Angolországban a vallási és az erkölcsi 
fogalmak nem egyenlökép fejlődtek ki. Náluk ugyanis egy-
részről azt találjuk, hogy a dogmatikus hagyományokhoz 
csaknem oly szívóssággal ragaszkodnak, mint a zsidók az 
övékhez, másrészről pedig találunk ott a nemzetnek gyakor-
lati önzésében nagyszerűen megtestesült népszerű erkölcs-
tant, amely BACO és LOCKE óta egészen a skót bölcselőkig 
tudományos alakját sokfélekép változtatta, mindazáltal alap-
jában véve, az erkölcsi dolgokat mindig a haszon mérlegén 
mérlegelte. Kirívóbb ellentétét ennél gondolni sem lehet a 
mi szokásainknak, akik erkölcsi kérdésekben, tudva vagy 
tudatlanul, KANT-nak szigorú kötelességtanát követjük s a hit 
dolgaiban a Germán infidelity korlátlan önállóságával kérke-
dünk. De szerencsére a nemzetek sokkal magasztosabb tör-
vények szerint élnek, mint az ellent nem mondás törvénye. 
Az angol nemzetnek erkölcsisége, anyagelvü erkölcstanának 
dacára is nagyon tiszta (?) maradt, mivel azt a józan gya-
korlati gondolkozás, hajlíthatatlan jogérzet s mindenek fölött 
a politikai szabadságnak (?) s a politikai kötelességteljesítés-
nek páratlan iskolája megóvta erkölcsi fogalmaik vég-
következményeitől. Ez ellenmondások megfejtését megadja ne-
künk a reformatiónak Angliában való sajátságos keletkezés 
módja. A puritánság a politikai hatalom által a népre erő-
szakolt protestantismust hatalmas szellemi munkálkodása 
által a nemzetnek szellemi tulajdonává tette, de azért ez a 
szigorú és világgyülölö irány az életvidor és erőteljes nem-
zetnek egész lelkét sohasem volt képes betölteni. Az ó-angol 
világnézetnek a puritán szigorúság ellen való föllázadása az 
egész angol irodalmon a legtarkább színezetekben vonul 
végig SHAKESPEARE-ÍÖI kezdve egész amaz időig, midőn 
SMOLLET és FIELDING nevetve folytatták komoly küzdelmö-
ket RICHARDSON-nak szégyenkező becsületessége ellen. Ez a 
dualismus Angliában egyelőre azáltal lön fölíiletesen kiegyen-
lítve, hogy a nemzet többsége a gyakorlati életben egészen 
világias hasznossági erkólcselveknek hódol, de mivel e vezér-
csillagnak bizonytalanságát nagyon is jól érzi, annál szivó-
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sabban ragaszkodik a dogmatikának betűihez s némely 
bevett erkölcsi elvekhez. 

«Byron önmagán tapasztalta ezeknek a szokásba vett 
és csak a látszattal törödö erkölcsöknek csendes, de bor-
zasztó zsarnokságát. — E bátor szellem egyedül szülőföld-
jének leggyalázatosabb bűnét nem ismerte: azt a kenetteljes 
képmutatást, amely csak Angolországban tenyészett oly buján 
és csak ott lelt találó elnevezésre (cant). Haragosan fordult 
hazája ellen, irgalmatlanul rántá le némely jelentékeny szo-
kásokról a fátyolt, mely a fővárosnak ledérségét, a Picca-
dilly peccadillosokat takarja.» 1 A szabadelvű jelszók fegyver-
és régiségtárából elővonszolt számos szólam mellett ezek a 
szavak reánk nézve két, nagyon becses igazságot tartalmaz-
nak; először is, hogy az angol népéletben előforduló számos ta-
lánynak megfejtését a reformatio adja meg; másodszor hogy 
a képmutatás seholsem virágzik és uralkodik annyira, mint 
Angliában. 2 

1 H. v. Treitschke, Historische und politische Aufsätze. 1865. S. 3 1 4 — 3 1 6 . 
2 Ugyan így Scherrnek következő fejtegetései is: «A puritánok, sugal-

mazásaikat az 6 testamentomból merítve, az angol népből az ő fel fogásuk 

szerint szentek községét akartak alakítani, olyan községet, melynek lassú, 

egyhangú unalma az embereket végre vagy kétségbeesésre, vagy butaságra 

vezette volna. Ez a puritanismus nagy je lenségének másik nagyon sötét ol-

dala. Követői a szabadság (!) iránt való szeretetből rövid idő alatt tűrhetetlen 

zsarnokokká váltak. Erkölcsi fegyelmök a személyes szabadságot egészen megszűn-

teié. Ótestamentomi lelkesedésök újabb barbársággal fenyegetett. Dühöngtek 

a művészek ellen, valamint bűnül rótták föl az anyának, ha beteg gyermeke 

mellett angol egyházi imakönyvből imádkozott. Mindazt, ami az életet széppé 

és vidámmá teszi, minden üdülést és élvezetet bután üldöztek . . . A purita-

nismusnak e sajnálatra méltó művei csak addig tarthattak, míg az elv, amelyből 

származtak, hatalma tetőpontján állott. Mihelyt az államhatalom nem volt többé 

puritán, meg kelle sziinniök a rendszabályoknak, melyeket ostobaságuk és 

túlzásukban vas karral lehetett föntartani. D e máskép állt a dolog a vallási 

fanatismusnak mélyebbre ható erkölcsi befolyásaival. Ezeket a királyi reactió 

pillanatra háttérbe szólíthatta ugyan, de teljesen megszüntetni egyátalán nem 

birta. Sőt a német szívósság oly erősen tartá azokat, hogy az angol nemzeti 

jellemben mai napig ugyancsak működnek. A puritán életfölfogás ily mara-

dandó következményének tekintendő a vallási elfogultság és a megcsontoso-

dás, ami Angliának értelmi és anyagi előhaladása között m é g eddig nem volt 

képes összhangzatot létre hozni s a gondolat lendületét az orthodox elvek 

által —- az orthodox szó a legtágabb értelemben veendő — igyekszik el-

nyomni: valamint az erkölcsöknek ama hideg és engesztelhetetlen feszessége, 

amely az angol társadalomnak inkább a képmutatás szinét kölcsönzi, mintsem 

az erkölcsök egyszerű erejét.» (Joli. Scherr, Geschichte der englischen Lite-

ratur. (3) Leipzig , 1883. S. 9 4 — 9 6 . 
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Tehát hogy a jelenkori Angliát megértsük és helyesen 
megítélhessük, vessünk egy futó pillantást annak múltjára. 
Tartsuk szemeink előtt a protestantismus keletkeztének és 
fejlődésének történetét ez országban, és lássuk, hogy a re-
formatió minő áldást hozott a boldog Ó-Angliára («old 
merry England») és a szabad brittekre («freeborn Briton»). 

A reformatio kezdeteiről MACAULAY így ir: «Király, a 
kinek jellemét legtalálóbban úgy lehet kifejezni, ha azt 
mondjuk róla, hogy a megtestesült zsarnokság volt, elvtelen 
miniszterek, rabló aristokratia, szolgalelkü parlament — ezek 
voltak az eszközök, amelyek Angliát a pápa járma alól 
fölszabadították. HENR IKNEK , feleségei gyilkosának, megkez-
dett müvét folytatta SOMERSET, a testvérgyilkos s befejezte 
Erzsébet, vendégének gyilkosa. A reformatio, mely állati 
szenvedélyből keletkezett s önző politika által növekedett, 
Angliában sem becsületességet, sem hitben való bátorságot 
nem tanúsított.1 , 

H A S E KÁROLY ÁGOSTON mondja : «Angliát inkább szolga-
lelkü, mint reformáló parlament szakította el a pápától s a 
királyt ismeré el az egyház fejének, aki azontúl mint Isten 
helyettese a saját kénye-kedve szerint uralkodott az állam 
és az egyház fölött» . . . <tA protestantismus győzedelme nap-

ján üldözés-kórba esett, egy misemondás egész vagyonba és 
életbe került, az egyház emlékei ellen jámbor (?) vandalismus 
dühöngött.» 2 

Az üldözésnek Angliában a Tudorok és a Stuartok alatt 
mindazok ki voltak téve, akik vonakodtak az állami egy-
házat elismerni (recusantes); de különös szigorúsággal dühön-
göttek a katholikusok s majdnem hasonlóan mindama reformált 
felekezetek ellen, amelyek az anglikán egyháznak 39 cikke-
lyétől eltértek (az úgynevezett non-conformisták). A kálvi-
nista presbyteriánusok és puritánok semmi hajlandóságot 
sem mutattak arra, hogy ily üldözésnek tegyék ki magukat. 
Ezek már az uralkodni vágyó, hiú és kicsapongó ERZSÉBET-

nek3 utóda, I . JAKAB alatt hirdeték a népfönség tanát és a 

1 Macaulay, Ausgew. Schriften geschieht], und literar. Inhalts. Braun-

schweig, 1861. IV. 14. 
2 Hase, Kirchengeschichte, 10. Aufl. 1877. S. 44°- 443-
3 A «szűzies» királynő udvarának erkölcsi viszonyairól s az ő kurafiai 

iránt való magatartásáról 1. Lingard, «Geschichte von England» VIII. 420. és 

«Histor, polit. Blätter» Bd. II. S. 696. ahol de la Mothe Feneion francia 

követ tudósítása közöltetik. Hogy Raumer (Geschichte Europa's seit Ende des 

fünfzehnten Jahrhunderts. II. 618.) erről az udvarról azt írhatta, h o g y : «Eddig 

még nem láttunk ily művelt s egyúttal erkölcsös udvart» stb. megfoghatatlan, 

de egyszersmind nagyon jellemző. A liberális protestáns történetgyártásra 
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forradalom jogosultságát. A következő uralkodó, I . KÁROLY 

alatt ezeket az elméleteket gyakorlatilag alkalmazták. A skót 
kálvinisták 1638-ban Covenant név alatt szövetséget kötöttek 
és a király ellen fegyvert fogtak. A háború szükségleteinek 
előteremtése végett KÁROLY 1640-ben összehívta az ú. n. 
«hosszú» parlamentet. De abban az angol kálvinisták voltak 
többségben. A puritán többség ellenzéket képezett a korona 
ellen s egyenesen a monarkhia megsemmisítésére szavazott. 
A lovagias I . KÁROLY a «19 ajánlat»-ra (1642) a következő 
híres választ adta: «Ha ezeket a követeléseket elfogadnám, 
akkor nem volnék más, mint a királynak festett képe, ár-
nyéka.»1 A forradalom győzött; a királyt halálra ítélték és 
kivégezték. De mindez előzményekről hallgassuk meg a leg-
jelesebb és legilletékesebb protestáns történészek elbeszé-
léseit és ítéleteit. 

GUIZOT, aki «Az angol forradalom történelme» című 

müvében a dolgokat lehetőleg enyhén rajzolja, így szól: «A 

polgárháború, melyet részint a királynak vagy a parlament-

nek ügynökei szítottak vagy maguk a polgárok kezdettek s 

mindkét részről sokszor szomorú erélylyel, de minden meg-

fontolás nélkül, mint valamely jognak gyakorlatát s köteles-

nézve ép ily különös és jellemző, hogy írók, akik a »vérengző Máriának ki-

végzéseiről széltében-hosszában áradoznak — mint például Dahlmann és 

mások — a katholikusoknak Erzsébet alatt való üldözéséről, melynek sokkal 

több áldozata volt, vagy hallgatnak, vagy azt röviden érintve, tovább mennek.» 
1 «1 sliould remain but the outside, but the picture, but the sign of a 

king» (Hume, History of England, IX. 281.) — A hosszű parlamentnek 

állameszménye lényegére nézve azóta már megvalósult. «A korona tehetetlen-

sége és a parlamentnek az ország összes benső ügyeiben való mindenható-

sága ; ez az alkotmányjognak két Íratlan alapelve, melyek ma Angliában 

uralkodnak. Az angol királynő cabinetje ma nem egyéb, mint a parlament 

többségének végrehajtó bizottsága.» Így beszél Oncken W . tanár, «Das Zeit-

alter Friedrichs des Grossen» 1881. I. 9 5 — 9 6 . — Már Montesquieu mon-

dotta, hogy az angolok «une nation, oíi la république se cache sous la 

forme de la monarchie.» «Az angol államiság, mely állítólag az alkotmá-

nyosság elméletének megvalósulása, nem egyéb, mint a humbugnak humbug-

szerű kifejezése. Mert az angol alkotmánynak mai alakjáig való fejlődésében 

a korona és a népképviselet, — azaz a kiváltságoltak képviselete, mert Angliá-

ban igazi népképviselet soha sem volt és ma sincs — közt levő egyensúly 

mindinkább eltűnt. Úgy annyira, hogy az angol király, illetőleg királynő, nem 

más, mint drágán felöltöztetett és jól táplált állambáb, melyet az angol 

olygarchia sodronyon rángat ide-oda. Mert a nemesség és a gentry, vagyis a 

nemességnek és a tőkének képviselete kormányozza Angolországot s ott az 

alkotmányos monarchia, mint sok más is, szemtelen képmutatás,» (Scherr, 

Mentschliche Tragikomödie, 1884. IV. 24.) 
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ségteljesítést folytattak, csakhamar átvonult az egész orszá-
gon. Mindkét rész tudatában volt igazságérzetének és ügye 
magasztosságának. Működéseikben mindkét részről oly erő-
feszítést tanúsítottak s oly áldozatokat hoztak, melyek a 
lelket még tévedésében is lelkesítik, a szenvedélynek az 
erény látszatát és néha érdemét kölcsönzik. Még erényekben 
sem szűkölködött sem az egyik, sem a másik rész. Mind a 
két fél elkeseredetten harcolt egymás ellen, anélkül azonban, 
hogy az ütközet hevében a kor, a rend és a béke érzelmei-
ről lemondtak volna. Nem volt véres népmészárlás, sem 
törvényes kivégzések; lángoló, makacs erőszakoskodások-
kal és veszélyekkel teljes polgárháború volt, de cynikus 
és barbár kihágások nélkül s a népességnek átalános 
szokása szerint a jognak és az emberiességnek határai 
között. 

Sietek a pártokról ezt az igazságot kimondani, mert a 
pártok erényei gyarlók és rövid életűek, ha azokat a forra-
dalomnak lehellete megérinti és annak támadásai ellen kell 
küzdeniök. A törvény iránt való tisztelet s a magasztos ér-
zelmek napról-napra oly mértékben gyöngültek, amint a 
polgárháború hosszúra húzódott. A forradalmi állapotnak 
természetes következményei kifejlődtek és megváltoztatták 
úgy az egyik, mint a másik pártnak szokásait, törvényesség-
ről és erkölcsökről való fogalmait. Minthogy a királynak nem 
volt pénze, a lovagok fosztogatásra vetemedtek. Mivel a 
parlament által fölemelt adók a hadiköltségek födözésére 
elégtelenek voltak, az összes grófságokban többé-kevésbé a 
leplezett birtokelkobzás rendszerét léptették életbe, melynél-
fogva a parlament az úgynevezett bűnösöknek, vagyis ellen-
ségeinek jövedelmeit s sokszor birtokait is elkobozta s híveinek 
meggazdagítására fordította. Ez általános, tartós zavarokban, 
az erővel való visszaélés s a szerencsétlenség kihágásai kö-
zepett, a rossz szenvedélyek folytonos izgatottságban voltak 
s a gonosz kívánságok kielégítésére eléggé kedvező alkalmak 
kínálkoztak. Még a legerélyesebb szellemek fölött is a boszú-
vágy és a gyűlölet uralkodtak, míg a gyöngébbek félelem-
ben és aljasságokban merültek el. A parlament, mely azt 
állítá, hogy a törvény és a király nevében, akit megtáma-
dott, cselekszik, erőszakos cselekményeinek végrehajtásában 
hazug és kétszínüsködő beszédmódhoz volt szokva. A viszál-
kodók között csakhamar minden kigondolható alakban jelent-
keztek a hazugság, erőszakoskodás, birtokvágy, szívósság, 
önzés, s a népnek az a része, amely a harcokban nem vett 
részt, vagy csak messziről nézte azokat, a forradalmi játék-
nak megvetésre méltó befolyása következtében csakhamar 
el veszté a jognak és kötelességnek, igazságosságnak és az 
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erénynek fogalmait, vagy legfölebb homályosan és ingadozva 
őrizé meg azokat. 

«Ugyanakkor anyagi érdekeiben is érzékenyen károsult. 
A mindenfelé dühöngő és féktelenséggel összekötött há-
ború a városokat földig elpusztítá s megsemmisítő a nép-
nek keresetforrását, reményeit és iparbeli szorgalmát. A 
parlamentnek localis ellenségeskedések és cselszövények 
által kiaknázott pénzügyi rendszabályai a földbirtok értékét 
ingadozóvá s csekélylyé tették. A jelen üzleteinek s a jövő 
munkájának biztossága eltűnt s még a politikai küzdelemtől 
legtávolabb álló családoknak polgári életét is megzavarták és 
földúlták. S minthogy az aggodalom mindig gyorsabban és 
tovább terjed, mint maga a tulajdonképen való fájdalom, 
azért a szomorúságba merült ország oly aggodalomba esett, 
amely még átalánosabb és fájdalmasabb volt, mint insége. 

«Panaszainak és vágyainak kitörése nem sokáig késett. 
A háború még a legnagyobb tűzzel folyt, midőn a parlament 
kapuiban a békekiáltás már elhangzott. A békét oly sok 
kérvényben kérelmezték s ezeket oly nagy és ingerült nép-
tömeg vitte a parlament elé, hogy a tömeg szétoszlatására 
karhatalmat kelle alkalmazni. 

«Midőn a király látta, hogy a parlament foglya lön, a 
béke érdekében való visszahatás határozottabb és átalánosan 
royalistikusabb irányt vett. A király tehetetlen volt s szeren-
csétlenségét méltósággal viselte; a parlament kezében volt letéve 
minden hatalom és az ország bajainak még sem vetett vé-
get. Most a felelősség is reá háramlott. A parlament ellen 
fordult az elégedetlenség, a csalatkozott remény, a gyana-
kodás, a harag s a jövő rémei. 

«A politikai reformátorok, a forradalomnak a parlament-
ben legfőbb fejei s velők a vallásújítóknak egy része, a 
presbyteriánusok, akik a püspöki egyháznak és nem a király-
ságnak voltak ellenségei, e nemzeti érzelem által ösztönöz-
tetve s a fenyegető veszély által fölvilágosíttatva, még egy 
utolsó kísérletet tőnek, hogy végre a királylyal békét kösse-
nek s egyidöben véget vessenek a háborúnak és a forrada-
lomnak is. 

«Kívánságaikban őszinték, de a forradalmi előítéletek és 
igényekben, melyek a békét már több ízben lehetetlenné 
tevék, elfogultak voltak. A királytól ráerőszakolt föltételeik-
ben azt követelték, hogy a királyságnak és az egyháznak 
általok eszközölt megsemmisítését szentesítse, azaz: hogy amaz 
épületbe való visszatéréssel, melynek fönntartására szavát 
adta, ugyanannak az épületnek elpusztítását befejezze. 

«Ha sikerült volna nekik a királylyal békét kötniök, 
annak még sem lett volna kedvező eredménye; már késő 
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volt a forradalmat megakadályozni. Mihelyt a mozgalom fejei 
az általok okozott romokat újra fölépíteni akarták, fölkelt a 
valóban forradalmi párt, bölcsességüket vad megvetéssel 
illette, elűzte őket a parlamentből, a királyt halálra ítélte s 
kikiáltotta a köztársaságot. 

Azóta, hogy az angol köztársaság I. Károlyt lefejez-
tette, hogy az annak vérétől ázott talajon maga is elbuk-
jék, már kétszáz év mult el. A francia köztársaság jóval 
később ugyanazt a színdarabot játszotta le a világ előtt s 
mégis azt mondják, hogy ezek a nagy bűnök a nagypolitika 
tényei, melyekre ama szükség kényszerített, hogy a köztár-
saságokat, melyeket alig éltek túl néhány nappal, meg-
alapítsák. 

«Az már az emberi ostobaságnak és visszásságnak kö-
vetelménye, hogy magát a nagyság fátyólával akarja takar-
gatni. Ezt a hazugságot sem a történelmi igazság, sem a 
népeknek érdekei nem engedhetik meg. 

«A hitnek és a vallási szabadságnak szelleme némely 
felekezeteknél fölfuvalkodott, civakodó s minden hatalommal 
ellenkező fanatismussá vált, melyet csakis a korlátlan ön-
állóság s szellemi büszkeség elégített ki. Ezek a felekeze-
tieskedö egyének a polgárháború által egyszersmind okos-
kodó és buzgóan odaadó, lelkesült és fegyelmezett katonákká 
váltak. Nagyrészt a népnek előkelő és iparos osztályából 
származván, mohón éltek azzal az élvezettel, hogy paran-
csolhattak, uralkodhattak s magukat az Isten akarata és 
igazságossága végrehajtó eszközének tekinthették. CROMWELL 

ez embereknek majd vallási lelkesedése, majd katonai fegyel-
mezettsége, majd pedig demokratikus szelleme által kegyel-
tetve, megnyeré bizalmukat s főnökükké lön. Miután ifjúságát 
heves vérmérséklete folytán különféle tévelygések közt buzgó 
és nyugalmat nem ismerő jámborságban s a nép érdekei s 
óhajainak szolgálatában eltöltötte, mihelyt a politikai tér és a 
háború előtte megnyíltak, szenvedélylyel rohant oda, mint-
hogy csak ez volt az egyedüli tér, amelyen tehetségét 
kifejtette; a felekezetiek közt a legerőszakosabb, a forra-
dalmárok közt a legtevékenyebb, a katonák között a legte-
hetségesebb, beszélni és imádkozni, összeesküdni és har-
colni mindig kész és serény volt, örömest beszélt és 
beszéde, minden pongyolasága mellett is, hatást keltett; 
szükség esetén kimeríthetetlen szemtelenséggel hazudott, ami 
még barátait is bámulatra ragadta és zavarba ejtette; tü-
zes, de pongyola volt; merész, de érthető; titokzatos, de 
mégis gyakorlati; ahol cselekedni kellett, képzelő tehet-
sége sem határt, sem aggodalmat nem ismert; ha min-
den áron győzni akart, gyorsabban megragadta az eszkö-
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zöket, mint bárki más, s barátjait és ellenségeit arra á 
meggyőződésre juttatta, hogy senki se mutathatna föl oly 
eredményt, senki se mehetne annyira, mint ő. 

«A köztársaság az ilyen ember által vezérelt pártnak 
nagyon tetszett. Kielégíté a szenvedélyeket, a remények-
nek ajtót nyitott, biztosította azokat az érdekeket, melye-
ket a polgárháború teremtett. Az országot vezérének láng-
esze által a hadsereg hatalma alá rendelé s az uralkodást 
a katonák fegyelmezett közreműködése által Cromwellre ru-
házta. 

«Némely hírneves egyénről, akik szintén köztársasági 
érzelműek voltak és pedig inkább rendszer következtében és 
az ókor példájára, mintsem vallási buzgalomból, őszintesé-
gük, lángeszük és szerencsétlenségükre való tekintetből nem 
akarom véleményemet nyiltan kimondani; — SIDNEY, VANE, 

LUDLOW, HARRINGTON, HUTCHINSON, MILTON, magasztos szel-
lemek voltak, hazájuk és az emberiség iránt való nemes 
dicsvágytól eltelve, de oly érthetetlenek és az ostobaságig 
büszkék, hogy őket sem a hatalom, sem a megalázás nem 
volt képes valamire megtanítani. Azon pillanatban, midőn 
saját fejetlen zsarnokságuk által az értelmesebb és erőteljesebb 
zsarnokságnak uralmát akarták megalapítani, mint könyen-
hivö gyermekek s makacs aggastyánok, reményeik által vesze-
delmük és hibáik iránt elvakítva, azt hitték, hogy az majd 
a legszabadabb és legpompásabb lesz az összes kormányfor-
mák között. 

«Angliában ez ezredekre osztott s parlamentté fölfújt 
társas-körökön kívül senki sem óhajtá a köztársaságot. Hisz 
sértette az a hagyományokat, az erkölcsöket, a törvénye-
ket, a régi hajlamokat, a régi, tiszteletreméltó tekinteteket, 
a rendezett érdekeket, a rendet, az ország erkölcsi érzel-
mét. A felekezeteskedök és CROMWELL, a közönségnek ter-
veik iránt tanúsított nyilt nem tetszése által fölingerelve és 
nyugtalanítva, azt hitték, hogy az oly kormányforma érde-
kében, mely ellen mindjárt megalapításának első órájában 
annyi ellenszenv mutatkozott, kénytelenek valami borzasztó 
és visszavonhatatlan csapással erejöket bebizonyítani és jo-
gaikat érvényesíteni. A köztársaságot I. Károlynak vérpadján 
akarták szentesíteni. 

«Azonban még a legtehetségesebb forradalmárok is rö-
vidlátók. Szenvedélytől elvakítva, vagy a pillanat szükség-
leteinek uralma alatt, nem látják előre, hogy az, amit ma 
gyözedelmiiknek képzelnek, holnap fölöttük mond ítéletet. 
I . KÁROLY kivégzése a köztársaságiaknak és CROMWELL-nek 

kezébe juttatta a királyvértől elbódult Angliát. De ugyanaz 
a csapás, mely a királyt életétől megfosztotta, mind CROM-
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WELLT, mind a köztársaságot halálra sebezte s e naptól 
kezdve csak átmeneti erőszakos kormányok voltak, melyekre 
a legnagyobb romlottság bélyege volt rájok sütve, amely 
még a legerősebb és legfényesebb hatalmakat is biztos ve-
szedelembe sodorja. 

«1. KÁROLY bírái mindent elkövettek, hogy tettök go-
nosz jellegét eltakarják s azt, mint Isten büntetését, melynek 
végrehajtására ők lőnek hívatva, tüntessék föl. I . KÁROLY 

állítólag minden hatalmat magához akart ragadni s a pol-
gárháborút szította. Parancsai vagy beleegyezése folytán 
számos jogot megsértettek s tömérdek vért kiontottak. A 
zsarnokság és háborúért öt tették felelőssé, számadásra von-
ták az elnyomott szabadság és kiontott vér miatt; a kimond-
hatatlanul sok bűnért, melyekért csak halálával tehet eleget. 
De azért valamely népnek a lelkiismeretét, még ha azt zavar 
és rémület szállta is meg, tévútra vezetni nem lehet. Az 
országot a királyon kívül mások is nyomták és vérrel szeny-
nyezék. Ha a király alattvalóinak jogát megsértette, a király-
ságnak hasonlóképen ősi, hasonlóan a törvénybe iktatott s 
a közszabadság védelmére szükséges jogai szintén meg lőnek 
sértve, megtámadva, elrabolva. Háborút viselt, de csak azért, 
hogy magát védelmezze. Vagy ki nem tudta, hogy abban a 
pillanatban, midőn a királyság magát a háborúra elhatározta, 
az alattvalók szintén fegyverkeztek, hogy oly sok engedmény 
után arra kényszerítsék, miszerint mondjon le arról, ami 
hatalmának jogaiból, az ország törvényes kormányzásának 
utolsó romjaiból számára még fönnmaradt ? S most midőn 
a király vereséget szenvedett, törvény nélkül, minden törvény 
ellenére, olyan cselekményekért ítélték el, melyeket egy tör-
vényhozás sem láthat előre, annál kevésbbé minősíthet pedig 
gonosz tettnek s melyeket sem a király, sem a nép nem tekint-
hetett emberi törvényhozás alá tartozóknak és büntethetöknek. 
Mennyire megütköztek, mennyire fölingerültek volna mind-
nyájan, hacsak a legutolsó polgárral is így bántak s azt csak 
a büntetés után meghatározott bűnök miatt állítólagos bírák, 
akik tegnap még ellenei voltak, ma meg vetélytársai és holnap 
örökösei lesznek, meggyilkolták volna! És amit a legutolsó 
angol alattvaló ellen nem merészkedtek volna elkövetni, elkövet-
ték az angol király, az egyház és az államnak feje, az ural-
kodás, a rend, a törvény, az igazságosság s mindannak 
képviselője és jelvénye ellen, ami az emberi társadalomban 
az isteni tulajdonságok határát érinti s annak gondolatát 
felkölti! 

«A győzelem pillanatában még a legelvakultabb fana-
tismus és a legviszásabb politika közelében és soraiban is 
látható némi világosság, az ember lelkiismeretének ünnepé-
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lyes és váratlan óvás tétele. Két híres köztársasági, akiknek 
nevei a király bírái között előfordulnak, a pártnak legdi-
csöbbjei, VANE és SIDNEY, a pörben — akár lelkiismeret fur-
dalás, akár óvatosságból — nem akartak részt venni s el-
hagyták Londont, nehogy annak még tanúi is lehessenek; 
és midőn az alsóház mint egyedül uralkodó a köztársasági 
államtanácsot kinevezte, az egybehívott 41 tag közül 22 ha-
tározottan vonakodott letenni az esküt, mely a király elítél-
tetésének helyeslését tartalmazta és a királygyilkos köztár-
saságiak CROMWEL-lel élükön kénytelenek voltak társakul 
elíogadni azokat, akik semmi áron nem akartak bűntár-
saik lenni. 

«Az új kormány kezdetben mindenütt csak passziv 
ellenállásra talált. 

«A tizenkét magas állású bíró közül hat egyátalán vo-
nakodott hivatalában megmaradni s a többi hat csak ama 
föltétel alatt maradt meg, hogy megengedték nekik az 
ország régi törvényei szerint ítélni. A köztársasági parlament 
föltételeiket elfogadta. 

«Megparancsolták, hogy a köztársaságot a londoni 
cityben ki kell hirdetni. A lord major vonakodott ezt meg-
tenni; miért is hivatalát veszté és bebörtönözték. Dacára 
annak, hogy új lord majort neveztek ki, három hónap mult 
el, míg a kihirdetést megkisérlették s végre, midőn az meg-
történt, számos képviselő nem volt jelen. Az ünnepélyessé-
geket a katonaság által támogatták, mindazáltal a nép 
gyalázkodásait nem birták teljesen elfojtani. A city község 
tanácsát újra szervezték; de az ujonan kinevezett képviselők 
közül helyöket sokan nem foglalták el s a tanácsot föl kellett 
hatalmazni arra, hogy üléseit kisebb számú képviselők jelen-
létével tarthassa meg. 

«Midőn köztársasági pénzt akartak veretni, a pénzverde 
igazgatója kijelenté, hogy abba nem egyezik bele, mire hi-
vatalától elmozdították. Midőn a polgári hivatalnokok és a 
javadalmas papságtól a köztársaság iránt hűségi esküt kö-
veteltek, ezrek voltak, akik készebbek voltak állásuk vagy 
plébániájukról lemondani, mintsem az esküt letenni. A köz-
társaság kikiáltása után egy évnél valamivel több időre a 
presbyterianus papságnak Londonban összegyűlt zsinata 
kijelenté, hogy nem szabad az esküt letenni. Midőn 
pedig az oxfordi és cambridgei egyetemet is az eskü leté-
telére kényszeríték, e testületeknek legkitűnőbb tagjai, a 
tanárok úgy, mint a hivatalnokok közül, állásukat odahagyták. 

«Parancsot adtak ki, hogy a királyság jelvényeit egész 
Angolországban, úgy az egyes házakon, mint a nyilvános em-
lékeken megsemmisítsék. De e parancs végrehajtása alig 

H 
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néhány helyen történt meg. A parancsot többször ismétel-
ték, anélkül, hogy nagyobb eredménye lett volna, és a már 
két év óta fönnálló köztársaság kénytelen volt ugyanazt a 
parancsot mindenütt ismételni s annak költségeit és a fele-
lősséget az egyházkerületekre hárítani. 

«A köztársasági parlament a király elítéltetése után csak 
két év múlva bátorkodott ünnepélyesen kijelenteni, hogy 
a király kivégzésének okozói, bírái és végrehajtói csak kö-
telességöket teljesítették, s az egész eljárást helyeselte és e 
kijelentésének a parlament évkönyveibe való iktatását elren-
delte. 

«Még soha nem történt, hogy forradalmi párt által le-
győzött s elnyomatását föllázadás nélkül tűrő nép határo-
zottabban megtagadta volna a győzők irányában az aláren-
deltséget és a közreműködést. 

«Az országnak a köztársasági kormánynyal szemben ta-
núsított passiv ellenállásával nemsokára ellenségeinek támadá-
sai egyesültek. 

«Az első támadást maguk a köztársaságiak intézték el-
lene. Ez a név a tizenhetedik, valamint a tizenkilencedik szá-
zadban különféle, egymástól lényegesen elütő eszmék, ter-
vek és pártok csoportjára alkalmaztatott. A politikai reformá-
torok után következtek a társadalom reformátorai és ezek 
után a minden rendnek és társadalomnak felforgatói. A val-
lási fanatismusnak és a demokratikus szellemnek vágyait és 
igényeit, melyek a pártok tömkelegében mind vakabbak és 
féktelenebbek lettek, Sidney és Milton köztársasága nem 
elégíté ki. Az egyenlőség elvét hirdetők napfényre jöttek, a 
communisták jelentkeztek. A köztársaság alig állott fönn 
hat hónapig, s a íelekezetieskedő katonaság, fölingerelve és 
támogatva a lázító röpiratok, szónoklatok és népmozgalmak 
által, már is négy ízben veszélyeztette a kormányt lázadással 
és anarkhiával. 

«A királypártnak fölülkerekedése hosszabb időt vett 
igénybe; sokszoros vereségei, a király kivégeztetése s a reá 
nehezedő heves nyomás megbénították. De legyőzőinek meg-
hasonlása, a népnek az új kormánytól való szembetűnő 
idegenkedése új életre és reményre ébresztek. Az összeeskü-
vések és lázadások, melyeket két év alatt részint a tisztán 
királypártiak, részint a királypárti presbyterianusok — akik 
a köztársaságnak szintoly heves ellenségei voltak, mint ama-
zok — támasztottak, megmutatták az új kormány fejei-
nek, hogy a királylyal együtt nem ölték meg a királyság 
uralmát is. 

«A királypárti és köztársasági összeesküvők, a lovagok 
és a communisták között csakhamar titkos megegyezés jött 
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létre; összeesküdtek. A közös gyűlölet minden más ellen-
séges indulat fölött uralkodott. 

«S míg Anglia e fejetlenségben szenvedett, Skócia és 
Írország, melyek habár egész különböző indokokból ki-
rálypártiak levén, a köztársaságtól elszakadtak, STUART KÁ-

ROLYT királylyá kiáltották, országukba hivták, ahol ez a 
skótok élén meg is jelent, Írország csapatait pedig a király 
vezérei vitték a háborúba. 

«A hárem országnak meghasonlása mellett, az egymással 
ellentétben álló s mégis összeköttetésben levő szövetkezések 
s meghiúsított s ismételve fölmerülő összeesküvések között, 
melyek az országnak minden részében a pártoknak fölváltva 
majd aggodalmait és reményeit, majd törekvéseit és cselszö-
vényeit előmozdították vagy elnyomták, a társadalmat össze-
kötő kapcsok meglazultak s a kormányzás rugói feszítő 
erejöket gyorsan elveszítők. A grófságok és az egyházköz-
ségek kormányzatában az általános valamint a helyi pénz-
ügyek, a közhivatalok és magán birtokviszonyok terén a 
polgári életnek összes érdekei szabályozás és biztosíték nélkül 
szűkölködtek. Az országutak mentén és a városok körül a 
rablók és tolvajok elszaporodtak, csapatosan járkáltak és 
kihágásaikat politikai szenvedélylyel vegyíték s az általok 
elfogottakat kérdőre vonták, vájjon a köztársaság iránt való 
hűségesküt letették-e már vagy sem s azután azokat az 
adott feleletnek megfelelően vagy szabadon bocsájtották, 
vagy pedig bántalmazták. Ezeknek megfékezésére különböző 
helyeken katonaságot kellett fölállítani, s több lovas ezredet 
folytonosan készenlétben tartottak, és még ez erélyesen al-
kalmazott rendszabályoknak is csak tökéletlen eredményök 
volt, mert a társadalom fölbomlása több zavart támasztott, 
mint amennyit a köztársasági kormány megszüntethetett volna. 

«A köztársasági parlamentnek oly sok fenyegető ve-
szélytől megtámadott főbb szereplői gyengéiket nem árul-
ták el; erélyesek és makacsok voltak, némelyek közülök hi-
vők, mások csak önzők; legnemesebb reményeik és leg-
aljasabb érdekeik, becsületök és életök vállalatukkal mind 
össze voltak kapcsolva. Magukat ügyöknek bátran föláldozák 
és hogy annak győzelmét biztosítsák, vakon pazariák rá a hi-
bás eszközöket, aminők valamit néhány napra ugyan meg-
menthetnek, de csak azért, hogy később veszélybe sodorják. 

«A politikai zsarnokságot első lépésöktől kezdve csak-
nem a túlságig űzték, mivel elhatározták, hogy mindazok, 
akik a polgárháború alatt a királyhoz ragaszkodtak, vagy a 
parlament ellenségeinek mutatták magukat, sem a parlament 
tagjaivá ne lehessenek, sem valamely előbbkelő hivatalt ne 
nyerhessenek. Ezt az intézkedést nemsokára minden városi Ili-
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vatalra s a választásjogra is kiterjesztették, úgy, hogy a 
köztársaság elleneit minden politikai jogtól és élettől meg-
fosztott rabszolgákká tették. 

«A hűségesküt eleintén csak a polgári és egyházi hiva-
talnokoktól követelték s ha vonakodtak azt letenni, csak állá-
sukat vesztették el. A vonakodók nagy tömege haragra lob-
bantotta és nyugtalanítá a győzőket. Hogy boszújokat tölt-
sék és aggodalmaiktól megszabaduljanak, minden 18 évet 
túlhaladt angoltól megkövetelték az eskü letételét, *s a vo-
nakodóknak még az sem volt megengedve, hogy érdekeik 
védelmére a törvényszékek előtt megjelenhessenek, úgy, hogy 
a politikai nézetkülönbség a polgári jogok elvesztését vonta 
maga után. 

«A legyőzöttek birtokainak lefoglalása és elkobzása vér-
lázító módon, minden átalános alapelvek nélkül, csak részben 
érvényes, sokfélekép magyarázható, a pillanat szükségletéhez 
vagy valamely hatalmas ellenség hírvágyához mért, a körül-
ményekhez képest majd szigorított, majd enyhített rendszabá-
lyok szerint és egyszer nagyon is tág, máskor meg korlátolt és 
majdnem önkényesen összeállított névlajstrom útján történt, 
úgy, hogy akik fenyegetve voltak, sem előre, sem biztosan 
nem tudhatták, mikép állanak és hogy mily sors várako-
zik rájuk. 

«A polgárháború befejezése után a legyőzöttek részére, 
akár királypártiak, akár communisták voltak, csak egy fegy-
ver maradt: a nyilvánosság, a sajtó. Ezt aztán ép úgy 
bátran hásználták, mint a győztes párt a királylyal való 
háború alatt. Erre följogosítva érezhették magukat, mert a 
monarkhia utolsó censora, MABBOTT lemondását beadta, mint-
hogy nem akart többé a nagy visszaélésnek eszköze 
lenni, és MILTON, a köztársasági államtanácsnak első titkára, 
a sajtószabadságot, mint minden szabad népnek lényeges 
jogát, ékesszólóan követelte. A köztársasági kormány uj 
censort nem nevezett ki, de a sajtó használatáról oly tör-
vényt alkotott, amelylyel a gyanakodó fölügyelet megelé-
gedhetett. Csak négy város: London, York, Oxford és 
Cambridge kaptak engedélyt a szabad nyomatásra. A kor-
mány engedélye nélkül sem hirlap, sem időszaki folyóirat 
nem jelenhetett meg s a nyomdászoknak óvadékot kelle le-
tenniük. Nemcsak az volt büntethető, aki valamely lázító 
iratnak megjelenésében részt vett, hanem annak minden 
megvásárlója is bizonyos pénzbüntetésnek volt alávetve, ha 
a müvet 24 óra alatt a legközelebbi békebíróhoz nem vitte 
s annak veszélyességét be nem jelentette. 

«Úgy látszott, hogy a köztársaság kormánya alatt egye-
dül a vallásszabadság remélhet jobb sorsot. Ezt a köztársa-
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sági felekezeteskedök kezdettől fogva jelszóul Írták zászlóikra; 
ezt nemcsak a maguk részére igényelhették, hanem alapelvök 
parancsolólag követelte is, minthogy ők az egyháznak min-
den egyetemes és kötelező kormányzását elvetették, s minden 
egyes községnek önkormányzati jogát elismerték. Azonban az 
az egyik legszomorítóbb tévedésünk, hogy az emberi követ-
kezetlenség épen ott nyilvánul leginkább, ahol leggonoszabb 
és legkiállhatatlanabb: a lelkiismeret és a hitnek ügyeiben. 
Ugyanaz a párt, ugyanazok az emberek, akik félszázad óta 
a vallásszabadságért bámulatra méltó állhatatossággal küz-
döttek s ezt a szabadságot a keresztény államnak alapjává 
tevék, mihelyt uralomra jutottak, három nagy néposztályt: 
a katholikusok, a püspöki egyház és a szabadgondolkozók 
osztályát minden szabadságtól megfosztottak. A katholikusok 
üldözése határt nem ismert. Hitök és istentiszteletök egészen 
száműzetett, a világiakat polgárjogok és a vagyon elvesztése 
fenyegette, a papokra pedig börtön, tömeges száműzetés, sőt 
halál várakozott. A presbyterianus parlament által megbukta-
tott és föloszlatott protestáns püspöki egyháznak sorsa a köztár-
sasági kormány alatt még roszabb volt. A felekezeteskedök 
boszújokat és bizalmatlankodásukat rajta töltötték. Annyira 
mentek, hogy a papoknak még a családok körében való meg-
jelenést is eltiltották s nem volt szabad szertartásokat és imád-
ságokat végezniök. Ami pedig a szabadgondolkodókat illeti, akik 
akkoriban sokkal nagyobb számban voltak, mint átalán hiszik, 
az, aki bármily képmutatás ellen, akár vigyázatlanságból, 
akár attól való idegenkedésből, gondolatát nyíltan kimondani 
merészelte, bebörtönöztetett, a parlamentből kizáratott, sőt 
még legcsekélebb hivatalát is elvesztette. A bresbyterianusok, 
mint a püspöki egyház híveinek ellenségei, némi türelemben 
részesültek, de ez a türelem korlátolt és bizonytalan volt, s 
a felekezeteskedök gyanakodása és erőszakoskodása, kiknek 
ezek egyházi szervezete és monarkhikus elveik nem tetszet-
tek, sokszor megzavarta. A köztársasági parlamentnek néhány 
nemes lelkű tagja hiában igyekezett ezt a szigort mérsékelni. 
Nemsokára megismerték saját gyengeségüket és maguktól 
belenyugodtak. A vallásszabadságot a köztársaság uralma 
alatt csakis a köztársasági érzelmű felekezetek élvezték, ame-
lyeket összeköttetésük a szintén folytonosan veszélylyel fe-
nyegetett politikai ügygyei, a hitdolgaiban való nézetkülönb-
ségeik feledésére vagy eltűrésére birt. 

«Ily kiterjedt és szigorú politikai zsarnokságnak védel-
mezésére és fönntartására a törvénykezés zsarnoksága okve-
tetlenül szükséges volt. S a köztársasági parlament ezt minden 
aggodalom nélkül gyakorolta. A király pöre, a jogszolgálta-
tás minden alapelvének és alakjának e szörnyű megsértése, 
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a politikai eljárásoknak példányképe lón. Az egyenlőség ka-
tonáinak lázadása ellen a haditörvény tökéletesen elég volt: 
mihelyt azonban valami királypárti összeesküvés vagy láza-
dás tört ki, azonnal felsőbb törvényszéket állítottak föl, 
melynek tagjait maga a parlament neyezte ki, külön 
megbízással, mely magára nézve minden szabályon, a vád-
lottra nézve pedig a törvény kezességén kívül állott. Ha 
attól féltek, hogy a tárgyalások nyilvánossága az ország 
haragját vagy részvétét kelti föl, akkor betiltották a nyil-
vánosságra hozatalt. Ezt a törvényszéket nemcsak jelenté-
keny állású egyénekre nézve, hanem még az ismeretlen 
tömeg ellen is fölhasználták, melyet pedig eléje nem idézhet-
tek volna. Mielőtt a köztársaság kihirdettetett, a Themse 
hajósai azt kívánták, hogy a királylyal békét kössenek. A 
parlament a királynak kivégzése után a kérvényeket az alá-
írók neveivel együtt az új fötörvényszékhez küldötte, melyet 
épen akkor a királypártiak öt fővezére fölött való ítéletho-
zatal végett alkottak meg, és így a kicsinyeket elijeszté, míg 
a nagyokat lefejezteté. Némelykor azonban a külön megbízás 
nem volt alkalmazható, mivel a közönség körében nagy inge-
rültséget, fölötte nagy előkészületeket vagy huzavonát idé-
zett volna elő. Ily esetekben a köztársasági parlament maga 
volt bíró s egyszerű szavazás útján borzasztó pénzbirsággal, 
pelengérrel vagy száműzetéssel büntetett, majd azért, hogy 
valamely makacs ellenséget földre tiporjon, majd hogy vala-
melyik főnök vágyainak szolgáljon, vagy annak hibáit elta-
karja. Ha azokat, akiktől féltek, az első politikai reformáto-
rokat, kiket a köztársaságiak csakis a parlamentből való 
elűzés által birtak legyőzni, teljes lehetetlenség volt bíróilag 
üldözni és elítélni, akkor önkényesen fogva tárták, vagy 
távolesö fogházakba osztották be őket. A gavallérokat, a 
katholikusokat és iparlovagokat, szóval minden gyanús egyént 
tömegesen űztek ki Londonból és ha netán valamely király-
párti iró, titkos összeesküvés helyett, az országgal sajtó útján 
közölte a köztársasági vezéreknek valódi vagy állítólagos 
gonoszságait, elfogták és a Towerba zárták, ahol meghalha-
tott, mielőtt ügyét tárgyalás alá vették. 

«L borzasztó elnyomatások oly nagy anarkhia mellett 
annál gyűlöletesebbnek és tűrhetetlenebbnek tűntek föl, mint-
hogy azok oly emberektől származtak, akik a szabadságot 
illetőleg egykor a királytól oly sokat követeltek s maguk 
oly sokat ígértek; olyan emberektől, akik még rövid idővel 
azelőtt mint teljesen ismeretlenek, a rendek közül emelked-
tek ki, ahol a nép nem volt megszokva a főhatalmat keresni 
és azt tisztelni; akiknek az uralomhoz, melyet erőszakosan 
gyakoroltak, személyes érdekeiken kívül semmi más joguk 



nem volt. Ez pedig nagyon is kérdéses igény, mindaddig, 
míg minden összehasonlításon, és az anyagi hatalmon, mely 
fölé rendeltetett, fölül nem emelkedik, oly igény, mely még 
a hozzá alkalmazkodókat is mindaddig bántja és elidegeníti, 
míg csak legyőzőjük őket teljesen a porba nem tiporja és 
le nem alázza . . . 

Az angol köztársaságiaknak eszméi és reményei úgy 
külsőleg, mint belsőleg is ekép hazudtoltattak meg az ese-
mények vagy önmaguk által. Szabadságot Ígértek és zsar-
nokságot gyakoroltak, a protestantismusnak Európában való 
egyesülését és diadalát hirdették, és ők maguk ostromolták 
azt (Hollandiában). 

«A kormány hiában tartotta fönn magát, hasztalan 
nyert csatákat s tiporta le ellenségeit; nem volt képes meg-
erősödni. A köztársaságiak és vezéreik a nagy eredmények 
és győzelmek között is naponkint mélyebbre sülyedtek s 
naponkint gyűlöletesebbekké lőnek. 

Egyetlen ember, I . KÁROLY kivégeztetésének és a köz-
társaság megalapításának föintézője, CROMWELL előre gyanítá 
ezt az eredményt s igyekezett azt a maga javára fölhasz-
nálni. Mihelyt a király kivégeztetett és a köztársaságot 
kikiáltották, CROMWELL roppant nagy, de természetes vál-
tozáson ment keresztül. Mindaddig felekezetieskedö s becs-
vágyó indulatai által hitének ellenségei s előmenetelének 
akadályozói ellen űzetve, minden erejét ezeknek megrontá-
sára fordította. De mihelyt ezekkel végezett, más dologra 
fordította figyelmét. A forradalom bevégződött s uj kor-
mányt kelle alakítani. Tehát a forradalmár eltűnt, a dictator 
készült föllépni . . . 

«A köztársaságot a szabadság nevében állították föl s a 
szabadság a köztársasági parlamentnek uralkodása alatt csak 
üres szó volt, mely egy kicsiny párt zsarnokságának taka-
rójául szolgált. Miután CROMWELL a parlamentet szétkergette, 
a köztársaság szintén csak üres szó Ion, amely, mint az oly 
hazugságoknak egyike, melyek még szolgálatot tesznek, 
jóllehet már ámítani nem tudnak, megtartatott s Anglia 
fölött egyetlen egy zsarnok öt évig uralkodott. 

«CROMWELL-nek tevékeny, de mérsékelt, a nemzeti haj-
lamoknak, anélkül, hogy azok szolgálatába állna, oly ügye-
sen hizelgö, külföldön az ország tekintélyét emelő s az 
ország bensejében a rendet a forradalom katonái által 
föntartó kormánya engedelmességre, félelemre és bámulatra 
talált, de azért gyökeret nem vert. Anglia meghajolt CROM-

WELL lángesze és tettereje előtt, de uralkodását nem ismerte 
el. Az emberek megnyerésében mester lévén, néhányat 
naponkint elhódított a régi párttól s azokat majd az ö kész 
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szolgálatára rendelte, majd pedig az ellene irányuló ellen-
ségeskedések megszüntetésére használta föl. Mindazt elérte, 
amit csak a népnek urai közül valaki az életben józan em-
beri ész, fáradság, önhaszon, gyengeség, gyávaság, aláva-
lóság, és árulás által elérhet. De a pártok, a lovagok, 
presbyteriánusok, köztársaságiak, bár féken tartva, még 
mindig léteztek, életerősen, anélkül, hogy a reményről, 
vagy a tevékenységről lemondanának. CROMWELLNEK öt évi 
kormányzása alatt, mellőzve a kisebbszerü kísérleteket, ti-
zenöt királypárti, köztársasági és a kettőnek egyesüléséből 
származó összeesküvés és lázadás nyugtalanította a kor-
mányt és veszélyeztette életét. Ezeket erélyesen, kegyetlen-
ség ép úgy mint szánalom nélkül nyomta el, a körülmé-
nyekhez képest majd szigorúan, majd enyhén, a törvényt 
és az önkényt, az esküdtszéket és kivételes törvényszékeket, 
a fáradhatatlan rendőrséget s az alárendelt hadsereget, a 
titkos elfogatásokat s a föltűnést keltő kivégzéseket, a 
száműzést és bebörtönözést, a legyőzött lázadó vezérnek a 
gyarmatokra rabszolgául eladását, szóval minden kigondol-
ható eszközt fölváltva fölhasználván, hogy az ellenséget te-
hetetlenné tegye vagy megfélemlítse. Ellene semmi sem si-
került, minden összeesküvés meghiusult s minden fegyveres 
lázadás elfojtatott. Az ország nem vett benne tevékeny részt 
és nyugalmát megőrizte. De ennek a folyton győztes hata-
lomnak sem jogosultságában, sem állandóságában nem hitt. 
CROMWELL nem úgy uralkodott a kedélyeken, mint elismert 
és végleges uralkodó. Nagysága tetőpontján a nép vélemé-
nye szerint csak ellenállhatatlan, de ideiglenes uralkodó volt, 
vetélytárs, de egyszersmind jövő nélkül is. 

«Ezt o maga jobban érezte, mint bárki más. Midőn az 
alkotmányos monarkhiát fölforgatta, tudta, hogy Angliában 
ez az egyedül alkalmas kormányforma, amely maradandó-
ságra számíthat. Midőn az épület romjainak urává lön, 
szüntelenül ama gondolattal foglalkozott, hogy az épületet 
újra fölépítse s abban magát állandósítsa. 

«Egyedüli kívánsága és törekvése az volt, hogy olyan 
parlamentet találjon, amelyiyel megférhessen és kormányozni 
képes legyen. Öt év alatt négy parlamentet hívott össze, 
csaknem ö maga választotta katonatisztjeivel a gyüleke-
zetet, melyet kétszínüsködve ilyen névvel illetett; de nem-
sokára amaz új mód szerint, melyet a hosszú parlament 
épen elakart fogadni, midőn azt CROMWELL szétkergette, új 
parlamentet választatott; a parlamentekkel azoknak össze-
jövetelük alkalmával mindig ünnepélyesen és alázatosan 
bánt s arra nézve, hogy azokban magának többséget sze-
rezzen, a legszemtelenebb fogásokkal, hallatlan erőszakos-
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kodással élt és még abban a pillanatban is, midőn velők 
szakított, arra törekedett, hogy ne higyjék, hogy közremű-
ködésüket mellőzni akarja. 

«Egy napon aztán azt hitte, hogy végre sikerült neki 
olyan parlamentet összehozni, amely az ő terveit fölfogta és 
támogatja. Sietett tehát kedvenc eszméjét, mely őt aludni 
sem hagyta, az angol monarkhia visszaállítását egy királylyal 
és két parlamenttel azonnal előtérbe tolni, A parlamentben 
az indítvány megtétetett és a parlament és a protector 
között két hónapnál tovább folyt fölötte a tárgyalás. CROM-

WELL a tárgyalás alatt ritka buzgalmat és tartózkodást, nagy 
ravaszságot és otromba kétszínűséget árult el, ami tulaj don-
képen az ö mestersége és természete volt. Majdnem olyan 
okos volt, mint becsvágyó. Nem akarta, hogy trónralépése 
pártja megoszlása árán történjék, amely kormányának úgy 
is már nagyon ingadozó alapját képezte. Királyságra töre-
kedett, de úgy, hogy a protector se jusson veszélybe. Erre 
nézve szükséges volt, hogy neki necsak a koronát, hanem 
hogy az őt környező befolyásos egyének, úgy a felekezetes-
kedök, mint a politikusok, a katonatisztek és a hivatalnokok 
egész határozottan és lekötelezőleg önmagukat fölajánlják. 
Ezeket ő már régen, még a protectoratus felállítása, sőt 
még a parlament föloszlatása előtt kiszemelte és erre a 
célra előkészítette. Midőn most erre nézve a végső kísérle-
tet megtette, szüntelenül és fáradhatatlanul igyekezett egye-
nesen és mellékútakon reájok hatni; fölváltva majd önzé-
sükhöz, majd barátságukhoz, majd eszökhöz fordult; igyekezett 
velők megértetni, hogy az általuk eszközölt forradalom és 
az ö helyzetök époly gyenge és ingatag maradna, mint az 
övé mindaddig, míg azt egy intézményben, melyre minden 
törvényt alapítanának s melyhez Angliában minden tisztelet 
és engedelmesség fűződnék, pontosan meg nem határoznák. 
A már régóta lázongó katonatisztek közül sokat rábeszélt, 
elcsábított vagy máskép magához vonzott, úgy, hogy az 
eredményre nézve teljesen biztosnak érezhette magát s va-
lóban érezte is. A parlamentben az indítvány szavazás alá 
került, a koronát neki fölajánlották; de válaszát máskorra ha-
lasztotta; még az utolsó akadályt is el akarta hárítani, 
melyre a vele legbensőbb összeköttetésben levő s öt kör-
nyező tábornokok körében talált; de ezek az akadályok 
elháríthatatlanok voltak, részint mert a köztársaságért őszintén 
lelkesültek, részint mert szégyélték önmagukat annyira meg-
hazudtolni, részint pedig a megaláztatás miatt érzett boszú-
vágyból.1 CROMWELL azt hitte, hogy ez végre is csak néhány 

1 par vengeance de rivaux humiliés. 
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embernek a nem tetszése; elhatározta tehát, hogy ezen 
túlteszi magát s a fölajánlott koronát a fejére téteti. Azon-
ban azt kelle tapasztalnia, hogy ép akkor nyújtottak át a 
parlamentnek egy kérvényt, melyet az ö egyik káplánja 
fogalmazott s számos katonatiszt aláirt s a hadsereg nevében 
a parlamentet a régi jó ügy iránt való hűségre s a királyság 
helyreállításának megakadályozására kérték. Cromwell a 
parlamentet tüstént összehívá Whitehallba, csodálkozását 
fejezte ki a fölött, hogy már is tiltakoznak válasza ellen, 
niég mielőtt azt hallották volna, s a királyi címet határo-
zottan visszautasítá. 

«Hasztalan iparkodott lángesze által nagyságának hiá-
nyairól fölvilágosítva, őket a jog és az idő által szentesített 
alapokra terelni. Isten nem akarta, hogy aki a király fejét 
a hóhér bárdja alá tétette s az ország szabadságát lábaival 
tiporta, a királyság és a parlament visszaállításának dicső-
ségét és gyümölcsét az arassa. Cromwell az anarkhia ellen 
elég hatalmas levén, helyzetének nehézségeivel való küzdel-
mében ismételve a zsarnokságba esett vissza. A polgári 
társadalomban a pártatlanságot újra visszaállította és hogy 
kormányának kiadásait födözhesse, a szükségtől kényszerítve 
a királypártiakat a leggaládabb zsarolásnak, s az egész orszá-
got a katonaság zsarnokságának, — mint amely egyedül volt 
képes a zsarolásokat végrehajtani — vetette alá. A saját 
dicsőségének tulajdonítá, hogy az igazságszolgáltatást ren-
dezte és annak régi fényét visszaszerezte, de ha híres ügy-
védek a vádlottakat az ő üldözései ellen védelmezték, ha 
igazságos bírák őket a törvény ellenére elítélni vonakodtak, 
akkor az ügyvédeket és bírákat még a legromlottabb kor-
szakokban is páratlan szenvedélyességgel bántalmazta, letette 
vagy bebörtönöztette. Roppant merészség kellett ahoz, hogy 
valaki a törvényes monarkhiát újra vissza akarja állítani, 
anélkül, hogy a forradalmi erőszakoskodásokkal fölhagyjon. 
Cromwellnek már meg volt az a ritka kiváltsága, hogy a 
forradalom teréről a dictaturához csapott át; de nem volt 
annyi ereje, hogy a dictáturát a jog és szabadság kormá-
nyává változtassa. 

»De még sem hiában igyekezett e vészszel teljes meg-
próbáltatás alatt minden bölcseségét fölhasználni. Csak az 
utolsó pillanatban állott meg, de mégis megállott. Anglia, 
mely visszavonulását látta s a köztársaságiak, akik öt arra 
kényszerítők, még mindig reá szorultak és még mindig féltek 
tőle. Állása megingathatatlan volt és habár abbeli kísérlete, 
hogy magát királyiyá választassa, meghiusult, azért még 
mindig ép oly hatalmas volt, mint előbb. Tervét nem adta 
föl, sőt inkább újabb rendszabályokhoz nyúlt, melyeknek 
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alapján új parlamentet akart összehívni s kétségkívül föltette 
magában, hogy valamint egykor a parlamentet a hadsereg 
által kényszerítette, akép most a hadsereget a parlament 
által fogja kényszeríteni. De már rajta volt annak a kéznek 
a súlya, mely az ö megfékezésére rendeltetett. Egészsége 
egy idő óta meg volt támadva, családi gyász, különösen egy 
kedves leányának halála, betegségét még súlyosbította [s csak-
hamar elsorvadott. — Egész utolsó órájáig tudatában volt 
nagyságának s meghalt, miután lángeszét és hatalmát hiában 
kisérlette rneg annak, amit szétrombolt vagyis a parlament-
nek és a királyságnak visszaállítására fölhasználni.1 

«A kálvinista GUIZOT Angliának kálvinista forradalmá-
rait és azoknak fejét, CROMWELLT, ugyan meglehetősen el-
fogulatlanul, de mégis jóakarólag és elnézöleg ítélte meg. 
Azonban Cromwellnek egy legújabb német életirója, dr. 
Straeter B. T. M., forradalmár hősének rajongó tisztelője és 
bámulója. Különben még ez is, jóllehet hőse iránt vak lelke-
sedéssel viseltetik, kénytelen néhány figyelemreméltó meg-
jegyzést tenni. A többek között így szól: «Az úgynevezett 
függetlenek — a legszigorúbb vallás-politikai demokratia, a 
minőt a világ csak a francia forradalomnak jakobinusai és 
terroristái között látott — kezdtek (1643) egyrészt az angli-
kánoktól, másrészt a presbvteriánoktól elválni. A függet-
lenek a puritánoknak szélső baloldalát képviselik. A pres-
byteriánusok balközépnek voltak tekinthetők. Az anglikánok, 
akik még buzgón ragaszkodtak a püspöki föegyház hagyo-
mányaihoz, mintegy a mai jobbközéphez hasonlítának. A 
lovagok ezekkel szemben a szélsőjobbot képviselik, Károly 
király személye körül tömörülve. Az anglikánok, akik szí-
vesen megbékültek volna a királylyal és a püspökökkel, a 
katholikusok iránt is jóakarattal viseltettek, egyátalán nyu-
galmat, rendet akartak és a nagyon elmérgesedett harcnak 
befejezését óhajták. A presbyteriánusok skót rendszerű kál-
vinisták voltak, akik gyökeres újításokat nem akartak, egye-
dül a pápaságot gyűlölték halálosan, de különben minden 
más protestáns párttal békességben éltek volna. 

«1643. szeptember 17-én az angol és skót parlament 
egymással véd- és dacszövetséget kötöttek. Politikai tekintet-
ben mindketten teljesen egyetértettek: parlamenti kor-
mányformát akartak. Az egyházi ügyekben azonban a tár-
gyalások alkalmával oly nézetkülönbségek merültek föl 
közöttük, hogy az angol közvetítő jónak látta a megkötendő 
egyezséget a következő alakban fogalmazni: 

1 F . Guizot, Geschichte der englisclien Revolution bis zum Tode Karls 

des Ersten. Uebers. von Prof. Biüau. Le ipz ig , . 1850. S. 9 — 3 9 . - - Ilistoire 

de la révolution d'Angleterre. 12 éd. Paris 1882. I. p. 1 5 — 6 3 . 
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«1. Hogy mi őszintén és állhatatosan iparkodni fogunk 
Skóciában a reformált vallást Istennek igéje és a legjobb 
reformált egyházaknak példája szerint föntartani s igye-
kezni fogunk a három királyságban Istennek egyházait a 
vallásban, a hitágazatban, az egyházi kormányzat alakjában, 
az istentiszteletnek s a keresztény tanításnak berendezését 
egyöntetűvé tenni, hogy utódaink mint testvérek hűség-
ben és szeretetben éljenek és az Ur örömmel lakozzék kö-
zöttünk. 

«2. Hogy hasonlóképen, minden személyválogatás nél-
kül, a pápaságnak, a főpapságnak, a babonának, az eret-
nekségnek, az egyházszakadásnak, a gonoszságnak és mind-
annak, amit a józan tanítással s a jámborság hatalmával 
ellenkezőnek találunk, kiirtására törekedni fogunk; nehogy 
idegen bűnben részesek legyünk s azért veszedelembe jus-
sunk és annak csapásaiban egyszerre részesüljünk, hogy 
csak egy lenne az Ur s egyetlen neve a három királyság-
ban.» — Ezt követik a parlamenti jogok és szabadságoknak 1 

cikkelyei. 
«A skótok az «Isten igéje s a legtisztább egyházak 

példája szerint való» reformált egyház alatt természetesen 
a saját presbyterianus egyházalkotmányukat értették, ellen-
tétben a püspöki és a katholikus egyházzal. Az angol parla-
mentben azonban a három párt egymással egyre viszálkodott s 
még a skótokhoz legközelebb álló ptesbyteriánus párt sem 
volt átalán a püspöki állás ellen, hacsak az politikai előjo-
gokkal nincs összekötve. Ellenben a függetlenek határozottan 
mind az államban, mind az egyházban valóságos forradal-
mat akartak előidézni, úgy, hogy ezek a reformált egyház-
nak fönntartását egészen máskép értelmezték, mint a skó-
tok. De mindez eltérő nézetek a fönnebbi formában többé-
kevésbé kiegyenlíthetők voltak; a formát ügyesen válasz-
tották arra nézve, hogy a közös ellenség ellen egyetértésre 
juthassanak. 

«CROMWELL táborát a független pártiaknak katonai 
szervezete képezte. Ennek a pártnak az ezer éves ural-
kodás régi tanát alapelvévé tette az ótestamentomi em-
lékeknek, a kálvinista dogmáknak és politikai elveknek 
különös vegyüléke, amely a tömeget mindenkor lelkesíté, 
mert mindenkinek egyenlő jogot, habár a fegyveres működés 
idejére különféle rangfokozatot igért. Lassankint erősen 
mystikus színezetű felekezetté fejlődtek ki, melynek föismertetö 

1 S. Edward Husbands A Solemn League and Covenant for Reforma-

tion and Defence of Religion,. the Honour and Happiness of the King, and 

the Peace and Safety of the three Kingdoms of England, etc. 1643. 



jelei voltak: nyelvek beszélése, vallási elragadtatás, az ótes-
tamentomi nevek és formák szeretete, különc öltözet, melyek 
által minden nem «ájtatostól» különböztek. Komolyan azt 
hitték, hogy ök az Úrnak szentjei és a világ ellen való harc-
ban a küzdő egyház képviselői. Azért is magukban szerze-
tesi világmegvetést, komor erkölcsi szigort, vallásos lelkese-
dést, harcias és parlamenti jelességgel egyesítének. Sajátságos 
látvány volt CROMWELL-nek e szentjeit, akik közül ö «vas-
embereit» kovácsolta, szemlélni. Ezeket a komoly, csendes, 
szomorú tekintetű embereket, az imaóráknak buzgó tagjait, 
vallási rajongókat, kiknek lelkükben sajátságos tüzszikrák 
csillogtak, de külsőleg tenyeres talpas, lomha, erős, nem 
épen udvarias polgárokat és parasztokat, durva falusi kabát-
ban, amint a hadviselésre és a fegyelemre, de különösen a 
szokatlan lovasszolgálatra csak nagynehezen voltak betanít-
hatok. De lelkesült emberek voltak, — világosságuk és erős-
ségük a biblia és az énekes könyv, mulatságuk a prédikáció, 
a legkeményebb szolgálat legkedvesebb elemük volt. Károm-
kodás, kéjelgés, rablás, gyújtogatás s a durva szenvedélyeknek 
egyéb jelenségei, mint az akkori féktelen szoldateskának a 
különféle országokban nyilvánuló tulajdonságai, ebben a csa-
patban ismeretlenek voltak; a tisztek olyanok voltak, mint 
községeiknek papjai, akik a zsoltárokat rákezdették és pré-
dikáltak; de még a közkatonák is fölléphettek, ha a lélek 
sugalmát érezték és közölhették másokkal, amit Isten nekik 
kinyilatkoztatott. Olyan fegyelmet és istenfélelmet lehetett e 
táborban találni, melynél jobb egy községben sem volt, és 
ez lelkesítette és erősíté őket, hogy semmi harci fegye-
lem, semmi fáradság sem volt nekik nagy és egy ellen-
ség sem látszott előttük legyőzhetetlennek. Hisz minden 
Isten dicsőségéért és lelkük üdveért történt. Földi in-
dokok őket nem édesgették — nem a test világában éltek. 
Az ilyen emberek, ha nagyobb testületté szervezkedhetnek 
és lángeszű vezérre találnak, mindenkor legyőzhetetlenek. 

«Nagyon téved, aki azt hiszi, hogy az ilyen jelenségeket 
a mesterséges képmutatás fogalmával azonosítani lehet. Min-
denesetre itt is a legkülönbözőbb elemek találkoztak s nem lehe-
tett könyű az ilyen demokratikus hangulatban levő felekezetet 
közös célra vezetni. De addigi üldözőikkel való küzdelmük ke-
serű és komoly vala. S a másik pártnak félszegségei vala-
mint a saját ellenségeik ellen irányult megsemmisítő hangulat 
volt az összekötő erő, amely a harcban a különös elemeket 
úgy összetartotta, hogy azok a kipróbált vezérnek önkényt 
alávetették magukat. Fanatikusok, rajongók, ábrándozók vol-
tak: — de hogy a valódi puritánban minő tüzes szellem 
lakozott, az kitűnik CROMVVELI. levelei és beszédeiből, vala-
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mint a csatákból, melyekben meggyőződésükért meghaltak 
és győztek. 

Oly felekezetnek, melyhez Anglia népességének alig 
tizedrésze tartozott, csakis ily határozottság és erély által 
sikerült a három királyság fölött oly hatalommal uralkodni 
s Angliának a nemzetek tanácsában helyet szerezni, amelyet 
ERZSÉBET halála óta elveszített. 

CROMWELL-nek nagyszerű győzelmei, melyeket mint a 

független hadsereg feje és vezére lassankint kivívott, csakis 

ebből a szempontból magyarázhatók meg. 

«De látni fogjuk azt is, hogy a függetlenek mikép kez-
denek egymás ellen harcolni, mihelyt minden ellenségüket 
leverték és megsemmisítették: végre még CROMWELL-nek sem 
sikerült az egymással ellenkező elemek fölött teljesen ural-
kodni.» 

«Ismeretes, hogy a protestáns keresztény egyházszerve-
zetnek ez az első nagyszerű megkísérlése a szó gyakorlati ér-
telmében, mikép hiúsult meg. Egyrészről a parlamenti civó-
dások, másrészről az előbbi kényelmes idők ősi emlékei, s 
végre a királypárti rokonszenvek összpontosulva a ki-
végzett királynak folyton fondorkodó fiában, akit a szá^ 
razföldnek hatalmas pártjai támogattak, s mindezzel szemben 
az egész országnak erejét fölemésztő folyton szigorúbb és 
kíméletlenebb katonai szervezet, még pedig oly szigorú val-
lási elvek szerint, hogy semmi színházat, semmi fölösleges 
korcsmát, semmi kedvelt népmulatságot meg nem tűrtek, 
a káromkodást, mint Isten megbántását fogsággal vagy ha-
lalállal büntették: — valóban, aki azt hiszi, hogy ily módon 
állandó viszonyokat alkothat, az nem ismeri a népet, nem 
ismeri az emberi természetet. Minden egyoldalúság és az 
erőknek egy irányban való erős és szigorú megfeszítése, 
bizonyos idő múlva elviselhetetlenné válik: ha valakinek 
folyton MILTONT vagy KLOPSTOCKOT kellene olvasnia, vagy 
naponkint prédikációt hallgatnia, alkalmasint nagyon hamar 
megúnná, olyan könyvnek, aminő CARLYLEÉ, és CROMYVELL1 

18 beszédének áttanulmányozására a tudományosan képzett 
embernek is vas türelemre volna szüksége; és képzelje csak 
bárki is maga elé, hogy egész napokon át, mindenkinek s 
minden körülmények között ily magasztos dolgokkal kelle 
foglalkoznia. — Egek! minő hangulatban és viszonyok között 
lehetett azon években az angol nép! Ma már legalább csak 
a vasárnap van Angliában az elviselhetetlen unalommal kö-
rülvéve, mely minden szabad és elfogulatlan állapotokhoz 
szokott kedélyt gyenge kétségbeesésbe hajt, ha kénysze-

1 Cromwell Olivér levelei és beszédei. 
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rítve van az ily vasárnapi ünnepet az országos szokás ked-
véért megtartani, míg akkor mindennap ilyen vasárnap volt, 
különösen a fölvilágosodott szentekre nézve, kiknek a biblia 
olvasáson és prédikáció hallgatáson kívül különösen csendőri 
és rendőri szolgálatot is kelle teljesíteniük azok ellen, akik-
nek ez az életrend nem nagyon tetszett. Kétmérföldenkint 
katonai örséget állítottak föl, mindent megvizsgáltak, ki-
kémleltek és megnéztek s ez erőszakolt természetellenes 
rend ellen való minden ellenkezés kísérletét véresen lever-
ték, sehol sem volt szórakozás, fölüdülés, változatosság s a 
különféle igényeket, melyek még az emberi természetben és 
a történet szellemében is kielégítést kívánnak, kielégíteni 
sehol sem lehetett; az angol szabadság vitéz harcosai ko-
rántsem álmodták, hogy ez a rabszolgaság legyen egykor 
szabadságharcuknak s dicső (r!) forradalmuknak tulajdon-
képen való célja! 

«A «merry old England»-nak teljesen vége volt: egész 
Angolországban szigorú puritán, sőt asketikus életnézletet 
akartak erőszakos módon meghonosítani. A sajtó szigorú 
fölügyelet alatt állott. A színház teljesen el volt tiltva, a 
színészeket, mint kóborlókat büntették, a színházakból a kar-
zatokat, az ülőhelyeket és a padokat eltávolítók. Az üldözés 
kiválóan a pápisták, a királypártiak és más «gonoszok» ellen 
irányult. A kémek és az árulkodók mindenütt garázdálkod-
tak, mert a befolyt büntetéspénzeknek egy részét nekik 
ígérték. Amint később a francia forradalomban, úgy itt is 
látjuk, hogy a szabadság címe alatt olyan kormány jutott 
uralomra, amely alapjában ép oly zsarnoki volt, mint bár-
melyik azok közül, melyeknek megsemmisítésére oly hosszú 
időn át a legborzasztóbb eszközöket használták. 

«De az ember türelmének is van véghatára, melyet 
büntetlenül sem egyes, sem államhatalom, sem egyházközség 
át nem hághat: attól a pillanattól kezdve, midőn a tábor-
nokok elkezdtek az ország fölött nagyobb mértékben zsar-
nokoskodni, mint valaha akár a STUARTOK, akár más kor-
mány zsarnokoskodott, ama pillanattól fogva Cromwellnek 
szentjei kezdék a játékot elveszteni; mert a nép müveikkel 
többé nem rokonszenvezett. Csak idő kérdése volt még s 
csak a külső lökés hiányzott arra, hogy az egész rendszer, 
melynek megalkotása oly sok munkába s oly végnélkül sok 
áldozatba került, ismét évekre félredobassék . . . 

«A külső nagy sikerek mellett a belső halálküzdelemnek 
végső tusája az a színjáték, melyet Cromwellnek utolsó évei 
mutatnak. Cromwell sokkal egyszerűbb, becsületesebb, vallá-
sosabb és gyermekdedebb (??) volt, semhogy egy ellenkező or-
szágot és népet hosszabb időre hatalmában tudott volna tartani, 
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«Miután a hires Barebone-parlamentet föloszlatták és 
Cromwelt protectornak nevezték ki, az új parlamenttel ép 
úgy kelle civakodnia és harcolnia, mindama dolgok miatt, 
amelyek a végrehajtó és a törvényhozó hatalom közt mindig 
ellentétet képeztek. Könnyen elképzelhetjük, hogy Olivér 
minő lelki hangulatban volt, midőn még a harmadik parla-
ment sem szűnt meg őt kicsinyes civódásokkal boszantani, 
melyek miatt nemcsak fontosabb föladatait hagyta megol-
datlanul, hanem még a hadsereg fizetését és ellátását illetőleg 
is nehézségeket támasztott. Valóban háladatlan dolog nagy-
országot kormányozni: Anglia nem érdemelt meg oly nagy 
férfiút, aminő Cromwell Olivér volt. 

«Cromwell talán csak azért tünt le oly hamar, mert 
fölötte nagy célokat tűzött maga elé és eszméit nagyon vi-
lágosan (?) körülvonalozta, Egy ideig sikerült neki a legna-
gyobbat, ami csak oly ember számára lehet rendelve, aki 
életét a népnek szentelé, elérni. Csak egyet nem gondolt 
meg, azt, hogy az a köztársaság, melyet néhány ezer köz-
társasági egyén erőszakos úton alapított, még nem köztár-
sasági nép, nemzet vagy ország, hogy ahoz az államhoz még 
sok millió ember tartozik, akik minden mások, csak nem köztár-
saságiak. Az olyan népet, aminő az angol akkoráig volt — 
a középkornak hagyományaiból keletkezve, az ősidőknek 
összes emlékeit dúsgazdag és hatalmas feudális aristokráciában 
összpontosítva s hozzá évtizedek óta mindama körökben, 
amelyek a királyság zászlóit elhagyták s hivatva lettek volna 
az új köztársaságnak elemeit képezni — a legvadabb párt-
küzdelmek által marcangolva nem lehet egy csapással ahoz 
az erőszakos abstractióhoz szoktatni, amelyet Cromwell 
szentjei közül néhányan azonnal és pedig a legkíméletlenebb 
alakban róla föltételeztek. Képzeljük kicsinyben az életet, 
amint az az összes nemzetek körében egész a mai napig 
lefolyt: az egyházi életet amint az a papság tekintélyétől 
függött, a világi életet részint a napi szükségletekről való 
gondolkozásban eltöltve, részint közönséges szórakozások és 
mulatságokban keresve az élvezetet és a szabadságot, melyet 
a napi munka magában véve nem ad meg, •— minő szívós 
tömeg, mily erős ellenzék, minő mozdíthatatlanul álló s csak 
a természeti renyheség és nehézség törvényének engedel-
meskedő hatalom volt az, mely ellenszegült az olyan irány-
zatnak, amely ezt az életet nem hagyta figyelmen kívül és 
nyugodtan lefolyni, hanem erőszakosan egész mássá akará 
alakítani, anyagi érdekeit nagy hadi adókkal folytonosan 
károsítá, minden közönséges élvezetet megtiltott s az egész 
nemzetet imádkozó testvérekké s fejcsüggesztökké kezdte 
tenni. Ezt egy nép sem túri sokáig: az ember természetes 
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hajlamait nem lehet ily módon elnyomni. így magyarázhatjuk 
meg magunknak azt a föltűnő jelenséget, hogy Cromwell 
Olivér kormányzásának egész ideje alatt kifelé a legna-
gyobb eredményeket érte el s arra még sem volt képes, 
hogy az ország bensejében nyugalmat létesítsen s az Összes 
pártokat egyetlen szerves egészszé alkossa . . . 

«Midőn CROMYVELL az említett módon alig három évig 
kormányzott, a számos csalódás, melyet folytonosan tapasz-
talt, a mély lehangoltság, melyet valóban jó és nagyszerű 
szándékainak félreismerése benne fölkeltett s azonkívül 
előre haladott kora kezdék egészségét megtámadni. Bete-
geskedni kezdett. Egyrészt az élete ellen irányzott folytonos 
merényletek, másrészt pedig a királyi címnek s ezzel kap-
csolatban Anglia ősi koronájának fölajánlása következtében 
folyton szemei előtt kelle lebegnie amaz állás veszélyessé-
gének, melyet oly nagy fáradalmak árán vívott ki magának. 
A királyi koronát hosszabb gondolkozás után visszautasítá s 
talán már ebben is mutatkozik kezdődő gyöngeségének némi 
jele; mert tényleg már régen Anglia királya volt. Tiszttársai 
rábeszélésének engedett: tehát királyi iegjobb tudomása 
fölött más vélemény győzött. Mi, eltekintve a legtöbb tör-
ténetíró véleményétől, ama nézetben vagyunk, hogy ez 
volt a legnagyobb politikai hibája s végének kezdete. Oly 
népnek, melyet több mint 30 éven át a folytonos forrada-
lom zaklatott, nyugalomra és mindenekelőtt szigorú kor-
mányra volt szüksége: Cromwellnek 'a monarkhiát kellett 
volna vaskarrai megalapítania; ez volt az egyedüli eszköz, 
melylyel elveit és magát is az uralkodói széken megtart-
hatta vala. Nem volt még oly erős (?!) hogy ezt az utolsó 
lépést is megtehette volna: e pillanattól kezdve a viszonyok 
neki is fejére kezdének nőni. A katonai kormányzásnak in-
tézményével az absolut kormányzásra az első lépést meg-
tette: az utolsót nem lett volna szabad elhagynia — vagy 
tábornokai az elhatározás jogát kivették kezéből. Ez utóbbi 
eset nagyon is hamar bekövetkezett. LAMBERT megtagadá 
a hűségesküt, melyet az államtanácsnak le kelle tennie. — 
Más tisztek, mint például HARRINGTON, a köztársasági alkot-
mányról Cromwell elé emlékiratokat terjesztének s meg-
lehetős nyiltan és érthető szavakban adták tudtára, hogy 
ők mennyiben tartják magukat vele egyenrangúaknak. A 
lordok házát, melyet 1658-ban ö alkotott meg, egyátalán 
eltörölték. Ilyen felső házat nem akartak többé megtűrni; 
ennek már maga a neve is a pápaságra, a főpapságra, a 
püspökökre s a világtörténelemnek ilyen ócskaságokat tar-
talmazó lomtárára emlékeztetett. «Miért folyt tehát az a 
sok vér?» monda Scott. «A nép végre maga akar önmagá-
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nak törvényt szabni!» — Szóval a protector és a parlament 
nem fértek össze: a parlament nemzeti függetlensége Crom-
wellt nem tekinté többé az ö érdekei képviselőjének. Bo-
szúságában még egyszer érzé magában a régi szellemet 
fölébredni: 1658 február 4-én ezt a parlamentet is föl-
oszlatta. 

«Erre CROMWELL még egy utolsó kísérletet tett, hogy 
ingadozó tekintélyét újra megerősítse. A hadseregből eltá-
volítá azokat a tiszteket, akik ellene nyilatkoztak; ezek közt 
voltak olyanok is, akik az ő első társaságához tartoztak. 
Megtisztította a hadsereget az újrakeresztelöktől is, akik 
neki mindig hiven szolgáltak s a nagy műnek létrehozását 
nagyban előmozdították. Ezek I I . KÁROLY királyhoz benyúj-
tott föliratukban kénytelenek voltak a vallásszabadságnak 
védelmére egy STUART-IIOZ fordulni, aki nem is utasítá őket 
vissza. Erre az ismeretes királypártiakat és a katholikusokat 
még szigorúbban üldözték; abban az időben 12,000 ember-
nél több jutott börtönbe, csupán véleményének nyilvánítása 
miatt. Sőt még a protector családjában is kiütött a viszály 
és a civakodás s két közeli rokonát, névleg SLINGSBY HEN-

RIKET és HEWITT orvost bevádolták, elítélték és kivégezték. 
Néhány gyermeke többé nem lépte át az atyai ház küszö-
bét. Az ellenszenv minden oldalon nőtt; a CITY és a COM-

MON COUNCIL megtagadták egyik kölcsönnek a megszavazá-
sát; az adó emelése pedig nagy ellenszegülésre talált. A kör 
megtelt és bezáródott, ismét azon a ponton állottak, ame-
lyen I. Károlylyal viszálykodni kezdtek.»1 

A CROMYVELL iránt való naiv, mondhatni nevetséges 
tiszteletben még tovább megy CARLYLE, mint dr. STRAETER, 

s mégis olyan skeptikust és positivistát is, aminő TAINE S több 
mások, képes volt nézetének megnyerni. CARLYLENEK külö-
nösen «Olivér Cromwell's Letters and Speeches» című híres 
történelmi müve van Cromwell dicsőségének szentelve.» 
TAINE erről így nyilatkozik: Carlyle főműve «Cromwell tör-
ténelme», csak levelek és beszédek gyűjteménye, melyek 
folytonos elbeszélés által magyaráztatnak és köttetnek össze. 
A komoly alkotmányos történelmek nagyon halványak e 
compilatio mellett. Értelmüket CROMWELL lelke által akarta 
megközelíteni, aki a puritánok legnagyobb embere, vezére, 
mindene, hőse és példányképe volt. Elbeszélése olyan, mint 
a szemtanú beszéde. Ha valaki folytonosan leveleket és hir-
lapcikkeket gyűjtött s azokat naponkint különféle észrevéte-
lekkel, magyarázatokkal, jegyzetekkel és anekdottákkal bö-

1 Straeter. Olivér Cromwell. Értekezés a XVII. századbeli angol forra-

dalomról. Lipcse 1871. 1 0 2 — i i i . 208. 338—340. 403. 509. 516. 1. 
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vitette volna, különb könyvet nem Írhatott vala, mint ez. 
Szóval, benne CROMWELLT egész maga valóságában látjuk. 
Szavait s hangját hallhatjuk: minden cselekményben ott lát-
juk az okot, amely azt létrehozta; látjuk öt sátorában a 
tanács tagjai között, sajátos arckifejezésével, teljes ruházatá-
ban; még a legkisebb aprólékosságot is megtaláljuk itt. S 
az őszinteség ép oly nagy, mint a rokonszenv; az *életiró 
beismeri tudatlanságát, az okmányok hiányát, a bizonytalan-
ságot; tökéletesen becsületes, jóllehet költő és eretnek. Vele 
együtt megszorítjuk és követjük mi is föltevéseinket s bele-
egyezésünk s hallgatagságunk folytán lépten-nyomon érezzük, 
hogy az igazságot lábbal tapodjuk. Azt szeretném, hogy 
minden történelem ily magyarázott szövegeknek gyűjteménye 
volna; ilyen történelemért R0BERTS0NT-nak összes rendszeres 
okoskodásait és HUME-nák összes szép de színtelen elbeszé-
léseit odaadnám. Ha ezeket olvasom, a szerző ítéletét meg-
erősíthetem;1 többé nem szerinte, hanem a saját eszemmel 
gondolkozom; a történész nem áll közém és a dolgok közé, 
tényt látok, nem pedig tényálladék elbeszélését olvasom; a 
szónoklati és személyes lepel, melylyel az elbeszélés az igaz-
ságot befödi, eltűnt; az igazságot magam megérinthetem. És 
CROMWELL az Ö puritánjaival e vizsgálat alól megvál-
tozva és megújulva lép elő. Már gyanítottuk, hogy nem 
csupán dicsvágyó s képmutató ember volt, de civakodó 
s utálatos fanatikusnak tartottuk őt. A puritánokat komor 
őrülteknek, lelkiismereti furdalásokkal telt, korlátolt eszű 
egyéneknek tekintettük. — De tekintsünk csak el a mi 
francia és modern eszméinktől és vegyük vizsgálat alá 
a lelkeket; s mindjárt mást találunk azokban, mint csupán 
komor betegséget. Magasztos érzelmekre találunk ott. — 
Igazságos ember vagyok én? És ha Isten, a legtökéletesebb 
igazság, ebben a pillanatban ítéletet tartana, minő ítéletet 
hozna fölöttem ? Ez az az eredeti eszme, melyet a puritánok 
és az angol forradalom szültek (?). A jó és rossz között való 
különbségnek érzelme töltötte be rájok nézve az időt és a 
tért s ezt a különbséget a mennyország és a pokol képei-
ben testesíték meg és juttatták kifejezésre. A kötelesség esz-
méje hatotta át őket; s e világosság mellett szánalom és 
szünet nélkül vizsgálták magukat; a csalatkozhatatlan és be^ 
végzett erénynek magasztos példányképe voltak, melytől 
áthatva, e mindent megemésztő gondolatban az összes világi 
foglalkozást és érzéki hajlamokat elfojtották, sőt még az 
észre nem vehető hibák iránt, melyeket a becsületes ember 
is megbocsáthat magának, szintén útálatot éreztek. Föltétlen 

i A i eredetjben: «vérifier,» 
s 
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és állandó tökéletességet követeltek maguktól s az életbe 
ama szilárd elhatározással léptek, hogy inkább mindent el-
tűrnek és megtesznek, mintsem az erény útjáról egy lépés-
nyire is letérjenek. Gúnyolódtak a forradalom fölött, mely a 
papi öltönyök és misemondó ruhák miatt keletkezett: de 
a ruhák miatt való vitákban valami isteni érzés volt elrejtve. 
Ezek a szegény emberek: kereskedők és bérlök, teljes szí-
vükből hittek az egy fölséges Istenben s rájok nézve épen 
nem volt lényegtelen kérdés, hogy mint imádják öt . . . . 
S a forradalom ezáltal keletkezett, nem pedig a hajó-adó, 
vagy más politikai okok következtében: «Pénztárcámat el-
vehetitek, de lelkemet meg nem ronthatjátok; lelkem egye-
dül Istené és az enyém» . . -1 S ugyanaz az érzelem, mely 
forradalmárokká tette, győzelemre is vezette őket . . . Ezek 
az emberek Angliának valódi hősei; ezekben tisztán láthat-
juk az angoloknak eredeti és nemes jellemvonásait, gyakor-
lati jámborságát, a lelkiismeret uralmát, a férfias akaraterőt, 
a fékezhetetlen erélyt. — CARLYLE annyira testvérök, hogy 
még kicsapongásaikat: a király meggyilkolását, a parlament 
megcsonkítását, türelmetlenségöket, inquisitiójokat, CROMWELL 

zsarnokságát, K N O X theokratiáját is mentegeti vagy csodálja. 
Példányképek gyanánt állítja őket elénk s a multat és a 
jelent csakis szerintök ítéli meg. 

«Ez indokoknál fogva a francia forradalmat veszélyes-
nek tekinti. A franciáknak eljárását nem érti jobban, mint 
gondolkozásmódjukat. Puritán érzelmet keres bennök és mi-
után nem talál, elítéli őket. A kötelesség eszméje, a vallásos 
szellem, az önuralom, a szigorú lelkiismeretnek tekintélye, 
nézete szerint egyedül képesek valamely megromlott társa-
dalmat reformálni, de ezek közül egyet sem lehetett a fran-
cia társadalomban találni. A bölcselet, mely a forradalmat 
előidézte, csupán romboló hatású volt, minthogy egyedüli 
evangelium gyanánt azt hirdeté, «hogy a socialis hazugságok 
ideje lejárt s az érzékfölötti dolgokban való hit lehetetlen.» 
Az emberi jogokról szóló, RoüssEAU-tól kölcsönzött elmélet 
logikai játék, szőrszálhasogatás volt, mely majdnem oly al-
kalmas, mint a rendhagyó igéknek elmélete.» A divatos 
erkölcs FAUBLAS epikurismusa volt. Az en vogue levő erkölcs-
tan az átalános boldogságnak Ígérete vala. E reformnak 
emeltyűi a hitetlenség, az üres szószátyárkodás és az érzé-

1 Carlyle, On Heroes. VI. «You may take my purse . . . but the self 

is mine and God my maker's.» — í g y bestéi Carlyle kétstát évvel később ; 

Milton, azonban, aki kortárs volt, az angol reformátióról szóló iratában ezeket 

irja : «Az angolt semmi sem indítja könnyebben lázadásra, mint a pénztár-

cája után nyúló kéz.» (Liebert, Milton S. 74.) 
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kiség voltak. Az ösztönöket fölszabadították s a korlátok 
leomlottak. A romlott uralom helyét zabolátlan fejetlenség 
foglalta el. Vájjon mi lehetett vége az elállatiasodott, okos-
kodó istentagadók által fölingerelt parasztok lázadásának ? 
«Midőn a rombolásnak vége lön, fönnmaradt az öt ki nem 
elégített érzék s a telhetetlen hatodik, a hiúság; az ember-
nek egész ördögi természete megjelent s azzal együtt a 
cannibalismus.» 

«De csatoljuk a rossz mellé a jót s a bűnök mellett 
soroljuk elő az erényeket is ! A skeptikusok a bebizonyított 
igazságban hittek, s egyedül azt fogadták el. Ezek az okos-
kodók a társadalmat egyedül az igazságosságra alapíták s 
inkább életöket föláldozták, semhogy az egyszer fölállított 
tételtől tágítsanak. Ezek az epikuraeusok rokonszenvükbe 
foglalták az egész emberiséget. Ezek a dühöngök, ezek a 
munkások, ezek a kenyértelen parasztok meztelenül harcol-
tak a határokon humánus érdekekért s elvont elvekért. A 
nagylelkűség és a lelkesültség Franciaországban szintoly ott-
honos volt, mint Angliában ; ismerjétek el ezeket a francia 
formában is. Azok az elvont igazságnak hódoltak, mint a ti 
puritánjaitok az isteni igazságnak ; azok a bölcsészetet kö-
vették, mint a puritánok a vallást; azoknak az egyetemes, 
a puritánoknak pedig az egyéni boldogság volt céljuk. Azok 
a társadalmi rossz ellen harcoltak, míg a puritánok a lélek 
gonoszsága ellen. Azok nagylelkűek voltak, mint a puritánok 
erényesek ; azoknak is volt hősiességök, mely azonban ro-
konszenves, nyájas, a hódításra kész vala s Európát refor-
málta, míg a tietek csak nektek angoloknak szolgált.»1 

A XVIII. században lefolyt francia nagy forradalmat 
magasztaló dicsbeszédek ép oly alaposak vagy alaptalanok, 
mint a XVII. századbeli angol nagy forradalmat, vagy a 
XVI. században dúlt német nagy forradalmat illetők. Ugyan-
azzal a joggal, melylyel CROMWELLT és a puritánokat dicsőí-
tik, dicsőíthetjük LUTHERT, KÁLVINT, HUTTENT és MÜNZER 

TAMÁST, VOLTAIKÉT, DIDEROT-Í, ROUSSEAUT, MIRABEAUT, DAN-

TONT, MARAT-t és ROBESPIERRET, ami tényleg elég sokszor 
meg is történik. Ep oly joggal vagy jogtalanul magasztalhat-
nék a jelenkornak socialdemokrata, nihilista és anarkhista 
fölforgatóit is. Nincs oly ostoba állítás, mely lehetetlennek 
lássék, ha valaki valamely elméletbe vagy személybe szerel-
messé válik s a dolgokat nem tudja helyesen megítélni. 

CROMWELL bizonyára nagy és feltűnő tulajdonságokkal 
birt. LUTHER és KÁLVIN, ROUSSEAU és ROBESPIERRE a 

1 Taine, Geschichte der englischen Literatur. 1880. III. 437—442. — 
Histoire de littérature anglaise. Paris. 1878. V. p. 314—322. 
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saját módjuk szerint szintén kiváló emberek voltak s jelle-
meiknek számos fényoldala volt. Minden forradalomban 
mutatkozik bizonyos mennyiségű becsületes jóakarat és esz-
ményi érzület. Itt a földön mindennek két oldala van, a 
tiszta tévely és a tiszta gonoszság csak a pokolban talál-
ható. A reformátorokat és a puritánokat a XVIII. és XIX. 
század materialistáihoz hasonlítva, némi joggal még mélyen 
vallásos, jámbor egyéneknek is nevezhetjük. Azonban mégis 
"különös fényt vet a puritán szenteknek állítólagos szigorú 
erkölcsiségére és vallásosságára, ha a pártatlan GUIZOTNÁL 

olvassuk, hogy a puritanismusnak «föszentje», Cromwell, 
nemcsak aggodalmat nem ismerő forradalmár és királygyil-
kos, szemérmetlenül hazug, rendkívül dicsvágyó, fondorkodó, 
kíméletlen kényúr és kegyetlen zsarnok1 hanem még há-
zasságtörő is volt. «Midőn protectorrá lön», beszéli Guizot, 
«elhatározta, hogy udvart fog tartani. Neje, Bourchier Er-
zsébet nem nagyon volt alkalmas arra, hogy abban tündö-
köljön; egyszerű és szerény asszony volt, kevésbé dicsvágyó 
mint érdekhajhászó, telve aggodalommal jövője iránt, min-
dig arra gondolt, hogy minden lehetőségre el legyen ké-
szülve s férjére féltékeny vala, aki, bár vele egyetértésben 
élt, neki a panaszra mégis alapos okot adott. Lady Disart, 
a későbbi Lauderdale hercegnő, lady Lambert s talán még 
többen is, kiknek nevei nem oly ismeretesek, Cromwellel 
bizalmas viszonyban éltek vagy azt még mindig folytatták, 
jóllehet titokban, de ami mégis világosságra jött. Mint 
mondják, több törvénytelen gyermeke volt s lady Erzsébet 
annyira bizalmatlan lön, hogy még Krisztina királynőre is 
féltékeny vala, aki leköszönése után Angliában telepedett meg.»2 

1 V . ö. Guizot, Geschichte der engiisch. Revolution I. 26. 27. : «Crom-

well Írországban erőszakos, kemény, irgalmatlan háborút viselt. A legirgalmat-

lanabb módon harcolt ellenök, az írországiakat lemészárolta, őket teljesen 

kifosztotta s kiűzte országukból. Ep oly kevéssé irtózott a kegyetlenségtől a 

táborban, mint a hazugságtól a parlamentben.» A becsületes radikális Lilburne 

János, Hugh Péter lelkészhez, az uralkodó párt és Cromwell egyik bizalmas 

emberéhez, midőn ez őt a Towerben, ahol fogva volt, meglátogatá, így szólt: 

«Mondja meg urainak, hogy ha most választhatnék, inkább élnék hét évig 

I. Károly régi királyunk alatt, jóllehet őt, mint zsarnokot lefejezték, mint 

egyetlen évig a mostani kormány alatt, s mondom önnek, hogy ha ezt a 

zsarnokságot még tovább folytatják, akkor Károly hercegnek elég jó barátot 

szereznek, akik nemcsak nevét fogják hangoztatni, hanem őt atyjának trónjára 

vissza vezetni.» (Guizot, Geschichte der englischen Revolution. II. 45.) 

2 Guizot, Geschichte der englischen Republik bis zum Tode Cromwells. 

Deutsch von Prof. Bülau. Leipzig, »854. S. 407. 408. Figyelemre méltó még 

ott a következő közlemény : «A protector nagyon szerette a társas élvezeteket 
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Nos, ha a jámbor Milton nem aggályoskodott «Hit- -
taná»-ban a többnejűséget védelmezni s elméletben igazolni, 1 

akkor mért ne űzné azt a jámbor, erényes CROMWELL a 
gyakorlatban f 

CROMWELL-nek a megölt király hullája iránt tanúsított 
magaviselete is kedélyének érzéketlen durvaságát árulja el. 
Nagy tisztelője, dr. STRAETER, miután előbb a király kivé-
geztetését jogosnak nyilvánította, így ir: 

«Midőn a hóhér a király fejét a népnek megmutatta, a 
tömegből tompa, kellemetlen, rémületes kiabálás hallatszott: 
a forradalom szörnyetege színről-színre látta most magát s 
megrémült a saját képmásától. A jelenvoltak közül soha 
senki sem feledte el azt a rémületes benyomást, melyet a 
népszellem tompa moraja reá gyakorolt. 

«A hullát koporsóba helyezték és hét napon át a 
Whitehallban közszemlére tették. De Cromwell azt előbb 
magához vitette, kivette a koporsóból a fejet, mintha meg-
akart volna győződni, hogy csakugyan le van-e véve tör-
zsökéről, azután a halvány halotti arcot erősen és nyugodtan 
megnézte s visszatéve helyére, igy szólt gondolkodva: «Jól 
megtermett test volt, mely soká élhetett volna.» 2 

Kenetteljes pietistikus szólamok és ájtatoskodó, külső 
magaviselet egyátalán semmit sem bizonyítanak, ha azok a 
tényállással kiáltó ellentétben vannak, ha azokat, mint CROM-

WELL esete mutatja, a gyakorlati élet olyannyira megha-
zudtolja ! 

CROMWELL OL IVÉR nem olyan jámbor keresztény, eré-
nyes szent, önzetlen hazafi, amilyennek öt széltében hosszá-
ban magasztalják, hanem dicsvágyó, ravasz, önző s annak a 
vallási, erkölcsi és politikai képmutatásnak főképviselője, mely 
BYRON és CARLYLE tanúsága szerint a modern Angliában 
uralkodik, s amelyet a puritanismus szült és hozott for-
galomba. 

MILTON, a tagadhatatlanul nagy költő, «a puritanismus-
nak legnemesebb szellemi jelképe, annak az értelmiség kö-
rében leghírnevesebb zászlóvivője,3 CROMWELL-röl oly kedve-
s a fényes gyülekezeteket ; szenvedélyes kedvelője volt a zenének is s örö-

mest volt zenészek között, kiknek játékát élvezettel hallgatta. Udvara leányai-

nak vezetése alatt népes és élénk volt. Ezek közül csak egy, Ireton özvegye 

és FJeetwood neje, szenvedélyes és szigorú köztársasági érzelmű nő, vett kevés 

részt az ünnepélyekeri s keservesen panaszkodott a monarkhikus és világias 

irány miatt, mely a protector udvarában és kormányzásában lábra kapott.» 

llistoire de la Revolution d'Angleterre. Paris, 1S54. IV. 382. 383. 

1 V. ö. Stern, Milton, 1879. II. 2. S. 164. Liebert, Milton S. 142. 
2 Straeter, Olivér Cromwell, 1871. S. 334. Guizot, I. 446. 
s Sclierr, Geschichte der englischen Literatur. 1883. S. 96. 
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zőtlen véleményt táplált, hogy öt «Elveszett paradicsomában» 
a sátán alakjában mutatta be. L IEBERT GUSZTÁV erről M ILTON 

életrajzában így szól: 
«Kétségtelen, hogy a köztársasági érzelmű Milton a 

sátánban a királyt, a zsarnokot festette le», midőn így irt: 
«Vakmerőn törekedett a pairek fölé emelkedni, s azt hitte, 
hogy Istenhez hasonlít, ha vele dacol.» 

«De a pokol fejedelme nem tartozik ama zsarnokok 
közé, kik másra, mint öröklött jogukra nem tudnak hivat-
kozni, Bármily rosszak legyenek is ezek, van bennök valami 
gyarlóság és megvetésre méltó, melynek nyomára királyi 
sátánban nem találunk. M ILTON I. KÁROLYRÓL a lehető leg-
rosszabbul nyilatkozik; de ez mégis nagyon csekély volt 
arra, hogy belőle az ördögök fejedelmét alkossa. Természe-
tes, hogy a sátán «Isten kegyelméből» az angyalok között 
első volt s ebből származtathatta vezéri jogát, de azért ör-
dögtársainak szabad választásjogára hivatkozik, akik neki 
«érdemeiért» engedelmeskednek. O a szabadság nevében 
zsarnok, — köztársasági hangzású beszédeivel követőit láza-
dásra birja «Istennek monarkhiája» ellen: Füleiket utánzott 
igazság kétszínű szavával beszélte tele. 

«A sátán a szabadság szót állandóan nyelvén hordja; 
kitűnő ravasz fogását minden tettében e szent névvel való 
visszaélés képezi. Ravasz képmutató, — mint Gábor főan-
gyal öt találóan nevezi, — aki magát a szabadság védőjé-
nek nevezi.» 1 

«Mit jelentsen ez? Mire céloznak e szavak? Ez a kép-
mutató, a sátánnak eredeti ősképe — maga CROMWELL ! 

Milton a pokol legnagyobb s leggyalázatosabb alakjában, 
korának 'leghatalmasabb embere fölött mondá ki ítéletét. 
Bármily merésznek lássék is ez a felelet, de annál helye-
sebbnek fogja azt bárki is találni, minél többször és minél 
figyelmesebben olvassa át a költeményt. A bűn előkelő oko-
zójának leirásában valódi költőnek mutatja be magát. Nem 
kímélt semmit, csakhogy a sátánnak hősi nagyságát és ural-
kodói hivatását a legszebb világításba helyezze, fölékesíté őt 
a szellemnek és az erőnek minden kiváló jelességével, me-
lyeket az emberek nagy része a legkitűnőbb erényeknek 
ismer és magasztal. A sátán képe ép ezáltal lön a legkitű-
nőbb gúnynak remekmüve; csakis az emberi testbe öltöz-
tetett ördög szolgálhat tanulságul az embereknek arra nézve, 
hogy a legjobb tehetségek és tulajdonságok is értéktelenek, 
ha azok nincsenek az erkölcsi eszménynek (Istennek) szol-

1 Milton, Paradise lost, IV. 957. 958 «sty hypocritt, wlio now wouldst 

seem Patron of Hberty ...» 
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gálatában. Rövidebben: annál tökéletesebb gazember valaki, 
minél jelesebb tulajdonokkal él vissza. 

«Mivel M ILTON C R O M W E L L - b e n fölismerte a sátánit, azért 
ékesíté föl sátánját Cromwellnek oly sok tulajdonságával.» 

«A történelem tele van a gonosz dicséretével. Könyvé-
nek lapjai vérrel vannak festve. A semmis nagyságoknak, 
melyeknek érdeme a gonoszság és alkotása a rombolás, 
halhatatlanságot kölcsönöz. «Egyedül a hatalmat csodálják, 
az a hős, aki vad háborút visel, nehéz igába hajtva szabad 
népeket, melyeknek elrablott boldogságával ékeskedik. A 
földi dicsőségnek legfőbb foka a mészárlás. A gonoszság 
nagynak mondatik; a győző fejét borostyán, a rombolás jel-
képe koszorúzza; kegyetlenkedéseit a rabszolgalélek jótéte-
mény gyanánt énekli meg s elnevezi őt földi istennek, Isten 
fiának. A világban csak e réven lehet dicsőségre jutni, az 
igazi erény müve elhallgatva marad. 

«így beszél M ILTON Mihály föangyala, aki maga is bá-
tor hős, a mennyországnak legelső harcosa. így bünteti meg 
a szolgalelküséget, mely a történelmet szokta irni, az embe-
riség elnyomóinak fejéről a dicsőség koszorúját, melylyel 
őket a gyermekes ostobaság hízelgése megkoszorúzta, kímé-
letlenül letépi. Tekintsenek a sátánra, az az ö jelképök . . . 
Gonosz a világ, a jóknak ellensége s a gonoszoknak jóakarója. 

«A jognak szeretete ép oly ritka, mint az igazság ked-
velése. Az emberiség nagy tömege urakra és szolgákra osz-
lik, s az egyik rész ép oly kevéssé szabad, mint a másik : 
mióta az emberek vétkeztek, eltűnt közülök a szabadság, 
az ész nővére, mely tőle elválaszthatatlan, vele áll meg vagy 
bukik. Ha az ész elhomályosul: az őrizetlen kebelben legott 
fölkel a szenvedély seregestöl; telve érzéki vágygyal, tör-
vényt nem ismerve, szeszélyesen kezd uralkodni s az ember 
szolgaságba siilyed. S minthogy benső világában ö maga is 
méltatlan vágyakat rejtegetett, Isten elbizakodott urai által 
bünteti meg öt, akik őt elnyomják s külső szabadságát meg-
fékezve, az önkény szolgálatába hajtják. Zsarnokságnak kell 
léteznie, de a zsarnoknak soha sincs joga. 

«Ez a legnehezebb sóhaj, melyet a levert forradalom 
fölött hallatott a költő. E szavakban teljes kétségbeesés nyi-
latkozik. Hangulatára nézve nagyon jellemző, hogy a refor-
matiót a történelem áttekintésében nem is említi, ennek 
pedig alkalmasint nem lehet más oka, mint az, hogy azt 
eredménytelennek tartotta. Véleménye szerint az sem szel-
lemi, sem politikai szabadságot nem szült.» 1 

1 Liebert, Milton 1860. S. 333 .—339. 369. 370. — Treitschke így szó] 

Miltonról : «Erős szelleme megszokván a történelmi dolgokat ellentéteik egész 
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MILTON a modern Angliának legfőbb tévedését, a mam-
mon imádást is átlátta már és nagyhírű költeményében el 
is ítélte. «Bár hányszor figyelmeztessünk is arra», irja szel-
lemes német életrajzirója, «hogy a bukott angyaloknak 
minden erénye és bölcsesége csupa csalás, szemfényvesztés 
és üres álarc, szerepöket mégis olyan jól játszák, hogy élénk 
részvétünket tőlük meg nem tagadhatjuk. Közülök egy sem 
haszontalan, komisz ördög, mindegyikben van valami tisz-
tességes vonás. Még az aljas mammonnak is van ilyen jel-
lemvonása. Nemcsak szereti a pénzt, de meg is tudja azt 
szerezni. A gazdagságot nem mint holt birtokot, hanem 

erejében fölfogni, ahhoz az elvhez ragaszkodott, hogy : aki tekintélyt mond, 

pápát mond vagy semmit sem mond, — ahhoz a borzasztó (! ?) elvhez, mely 

csak azért nem igaz, mert az emberek nagy részének nincs elég bátorsága 

arra, hogy hitét a legvégső részletekig megvallja. Milton szemében csak az 

az eretnek, aki a hit dolgaiban emberi tekintetek után indul; csak ezt tekinté 

ő a Szentlélek ellen való bűnnek. A világiak papságát, a protestánsoknak e 

kiváltságát annak leggonoszabb értelmében veszi, nem akar külön theológus 

osztályt nevelni s a prédikálás jogát mindenki számára követeli, aki csak a 

bibliához ért. — A jámbor költő éltesebb korában soha nem lépte át a 

templom küszöbét. Előhaladott korában a biblia szavai után saját külön dog-

matikát állított össze magának, s ezzel őrizte meg a személyes hitet illető 

protestáns jogát. Minden ízében kálvinistának tartá ugyan m a g á t ; de az 

előre elrendelés (praedestinatió) tanát elveté. A z akarat szabadsága nélkül előtte 

az élet mitsem ért ; a szükségesség, «a zsarnokok jogalapja» (Necessity, the 

tyrant's plea). katekizmusában helyet nem talált. Eletének utolsó éveiben már 

elismeré az anyag örökkévalóságát, a test és lélek elválhatatlanságát és az 

Istennek benne maradását. — Az új egyháznak a passiv engedelmességről 

szóló lutheránus tana alapján lehetetlen volt sok időre megnyugodni, aki az 

egyháznak Isten által rendelt főpásztorait többé nem ismerte el, az utóvégre 

kénytelen volt az Isten kegyelméből való királyságok ellen is küzdeni. A kál-

vinistáké az az érdem, hogy a protestantismusból az első politikai következ-

tetéseket levonták. — Hotoman, Ja Boétie, Languet Hubert hugonotta poli-

tikusok irataihoz csatlakozik Milton, aki bátrabb, de fanatikusabb is, mint 

ezek. A szabadság az emberrel születik ; egy nép sem mondhat le arról örökre. 

A király hatalmát a néptől örökli s azt csakis a törvények keretén belül gya-

korolhatja. A zsarnok nem király többé, hanem csak álarca a királynak, s 

ugyanazon büntetőtörvény alá esik, mint akármely más pölgár, mert a nép 

idősebb, hatalmasabb, mint a király. De még se a tömeg uralkodjék, melyhez 

Milton a nemességet és az alsóbb néposztályt számítja, hanem a keresztény 

hitközséget a nemzet magva, a művelt középosztály kormányozza. Ezzel az 

államformák különféleségére való tekintet nélkül, az államot felforgató nép-

fönségjogot hirdeti, mely oly korban született, midőn mindent félteni kelle a 

fejedelmi hatalomnak visszaéléseitől. (Histor. und polit. Aufsätze 1865. S. 

82—84. 92.) 
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mint a társadalom mozgató erejét képviseli. Ez a legalacso-
nyabb vágy, mely hasznos munkát s találékony munkássá-
got szül. Legyen bár a mammon «az anyagi érdeknek vad-
állata», melyet az ember oly készségesen s megvetöleg 
lenéz, de azért ennek a vadállatnak is van tiszteletreméltó 
oldala, mert az ö segítsége nélkül a világban minden «ma-
gasabbra való törekvés» lehetetlen volna. Mammon bálvá-
nyát sehol sem imádták buzgóbban, mint Angliában, Milton 
korában, aki gyakran kikel e bálványozás ellen. De nem 
lehet tagadni, hogy Anglia nagysága kincseiben rejlik, hogy 
polgári szabadsága lényegesen összefügg mozgékony, vállal-
kozó szellemével, amely mindenekelőtt a pénzt tartja szemei 
előtt. A pénzördög érzi a saját fontosságát — és ékes sza-
vakkal tud aljasságának ajánlatos külsőt kölcsönözni: «Arra 
törekedjünk, hogy jólétünket öntevékennségünk által megala-
pítsuk, hogy csak a saját erőnkben bízzunk, senkinek ne 
tartozzunk, hanem egyedül önmagunknak. A nehéz szabad-
ságért szívesen megvetjük a kényelmes szolgaságot. Az a mi 
dicsőségünk, hogy a csekélyt nagygyá, az ártalmast hasz-
nossá, a rosszat jóvá és széppé teszszük. Sivár talajon te-
nyészet virágozzék, engedelmesség legyen eleme a szorga-
lomnak, mely soha el nem csügged, sohasem nyugoszik.»1 

«Elég oly ember van, akinek nincs különb fogalma az 
emberi méltóságról, mint Mammonnak; vannak egész népek, 
amelyeknek művelődésre való törekvését a föntebbi szavak 
kimerítöleg kifejezik. Aki legfőbb önérzetét e szavakban látja 
kifejezve, az először is örülni fog azon, hogy azok oly talá-
lóak, azután pedig csodálkozik, hogy a legkisebb bukott an-
gyal mondja azokat. Erre talán majd eszébe juq hogy a 

1 Nemrég Angliában megjelent egy könyv, melyet mindenfelé nagyon 

dicsértek és ajánltak s németre is lefordították és nálunk is nagyban magasz-

talták (Sámuel Smiles, Die Sparsamkeit. Deutsch von Dr. M. Busch. Leipzig 

J. J. Weber . 1876.). A szerző könyve élére jeligéül a következő szavakat 

irta, melyek kétségbeesetten hasonlítanak azokhoz, melyeket Milton a pénz-

ördög szájába ad: 

«Fortuna asszony arany kegyét 

Használjad jól és ügyesen, 

H o g y csellel és művészettel 

Tőle pénzt kapni lehessen; 

Nem, hogy azt majd rakásra gyűjtsd, 

V a g y hitvány népnek adjad, 

Nem, mert neked szabad ember 

Szabadon élned is szabad.» 

Ebből látszik, hogy Milton milyen jól ismerte földieinek a jellemét. 
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természetes anyagnak haszonra és élvezetre való alkalmazása 
nem elég, hanem hogy van még ennél magasztosabb valami 
is, amiben a valódi boldogság és a szellemnek igazi becsü-
lete keresendő. Amit Mammon mond, az helyes és hasznos, 
de amennyiben egyoldalúlag vétetik s mint egyedüli bölcse-
let túlságos nagyra becsültetik, hamis és káros. így véleke-
dett a költő is, és ez a valódi, egész ember nem átallott 
egy ördögöt «igazán értelmesen» beszéltetni. 

«Igen, ezek az ördögök egészen ördögileg ügyesek és 
okosak. A civilisatiónak nevezett sokalakd szörnynek arcképei 
a pokolban vannak. Mammonnak nehéz szabadsága, amely 
a munkán alapszik, a makacs, szűkkeblű hollandok és ango-
lok számára való volt.» 1 

«Mammon vezeti őket, ugyanaz 

Menyekből mely nagy szellemek közül 

Alábukott s mely hordja úgy fejét, 

Csüggesztve mint a bánat bús fia.»2 

WEBER G. liberális iró a puritánismusról így ir : 
«A skót szövetségnek megalakítása óta (1643) Angliá-

ban a presbyteriánok hit- és egyházreformja sok követőre 
talált. Dacára az ó angol párt részéről történt heves ellen-
kezésnek, a közügyeknek, a hadvezérletnek, valamint a belső 
közigazgatásnak fökormányzása egy testületre bízatott, mely-
ben hét lord mellett tizennégy közember és négy skót meg-
bízott is üléssel és szavazás joggal birt. Ez a vegyes kor-
mánybizottság a legnagyobb tekintélynek örvendett, s elég 
erős befolyással birt arra, hogy a presbyterianus egyházat 
uralomra juttassa. Az előbbiekben láttuk, hogy az angol re-
formatióban a népies elemre, a nép vallásos öntudatára, lelki-
ismeretére mily kevés tekintettel voltak. A kormány és a 
felsőbb papság eszköze volt az s csak a római katholikus 
uralkodó vallást szorította le az anglikán-katholikusság által. 
Azért is a nemzet egyik részében az a vélemény uralkodott, 
hogy az angol reformatió még nincs befejezve, hogy úgy a 
hit tanaiban, mint a szertartásokban és alkotmányban a reform 
tovább folytatására van szükség, hogy a keresztény községek-
nek önálló tevékenység, a vallási és egyházi ügyekben közre-
működés jog adandó. Ez a nézet a puritán körökben nagyon 
el volt terjedve és mind nagyobb tért hódított. Ha már az 
ár megindult, a vallási ellenzék a hierarkhikus egyházszer-

1 Liebert, Milton, S. 342. 343. 
2 Milton, The paradise lost. I. 678. ss. 
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vezet ellen mind tovább terjedt. Kezdetben megelégedett a 
presbyterianus egyházkormányzattal, mely a Skóciával kötött 
szövetség befolyása alatt lépett életbe. Nemsokára azonban 
a puritanismusból kifejlődött a függetlenek felekezete és a 
szellemharcnak későbbi folyása alatt nagyszámú más rajongó 
és fanatikus felekezetek támadtak. 

«Az alsóháznak puritán része elhatározá, hogy az 
anglikán püspöki egyházat teljesen megsemmisíti s a régi 
időt az újtól áthidalhatatlan mélységgel választja el. — 
Amint hajdan Angliában a föegyház intézményeit a skót 
egyházra erőszakolták, akép most az északi szomszéd tar-
tománynak kálvinista reformatiójával a déli tartományokat 
akarták boldogítani. A parlament által a Westminsterbe 
tisztán hittudósokból összehívott gyűlés, mely hívatva volt 
a skót general-assemblyt helyettesíteni, izgatott, hosszas 
tanácskozás után ama határozatot hozta, hogy e Common 
Prayer Book és az anglikán liturgia helyett a presbyterianus 
szertartás mintájára alakított cultusforma («Directory, a 
nyilvános istentisztelet részére») alkalmaztassék s a püspöki 
rendszert a presbyterianus zsinatalkotmány által •— idősebb 
világiakkal, consistoriumokkal, társulatokkal és ülésekkel — 
helyettesítsék, az egyházi fegyelem és a rend fönntartására! 
Midőn a parlament az uj hitszabályt és istentisztelet módot 
jóváhagyta, mint egykor a skót reformatió idejében, a ké-
peket, ékességeket, orgonát és más eféléket a templomok-
ból eltávolíták, a festett ablakokat beverték, az emlékköveket, 
melyeket a babona és bálványozás jelképeinek tekintének, 
lerombolták, a papságnak megtilták a köpenygallér és pap-
sapka viselést, mint a pápista babonának utolsó maradvá-
nyait s az ünnepeket is megszüntették. A puritán papok, 
kiket Laud érsek egykor állásaiktól megfosztott, újra elfog-
lalták állomásaikat s hosszú prédikációik által fölkelték a 
fanatismust, míg az anglikán papok, akik az uj egyház-
reformnak nem hódoltak és egyházi öltönyüket letenni nem 
akarták, javadalmaikat vesztették. Olyanok, akik a parla-
ment határozatai ellenére a királylyal tartottak, pénzbünte-
tésre ítéltettek. Az előbb bántalmazott puritánok az üldözés 
korbácsát egykori üldözőiknek nyaka közé vágták és el-
nyomottakból elnyomók lettek. A jelenetek ugyanazok ma-
radtak, de az élet színpadának játékosai szerepet cseréltek. 
A több év óta börtönben sínylődő beteges Laud érsek 
ügyét az államegyház üldözései által egykor érzékenyen 
sújtott Prynne vezetése alatt ismét tárgyalás alá vették és 
teljes puritán szigorral le is tárgyalták. Amint egykor lord 
Strajfordot, úgy most papi társát is az alsóház Bili of 
Attainder által elitélte s az ítéletet a felsőház megerösí-
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tette. A király megerősítését nem tárták szükségesnek. Az 
angol papságnak egykor hatalmas prímása 1645 január 3-án 
a vérpadon végezte be életét. Az ö bukása a skót presby-
terianus egyház győzelmét jelentette. A «Directory» alapján 
Anglia most egyházilag kerületekre, osztályokra és presby-
teriumokra osztatott s a szigorú egyházfegyelmet KÁLVIN 

és KNOX szabályai szerint hajtották végre. 
«De már a győzök táborában is meghasonlás ütött ki, 

amely az egyház életrendjébe mind mélyebben hatolt bele. 
Még maguk a presbyterianusok sem voltak a « Directory» -
val mindnyájan megelégedve. Az orthodox párt megbotrán-
kozott azon, hogy a parlament az egyház fölött a kálvinista 
tanokkal ellenkező fonhatóságot gyakorol, hogy az egyházi 
önkormányzatot önálló közegeivel és intézményeivel együtt 
az állam fönsége alá rendelték; az angol presbyterianus egy-
házban nem akartak a skót egyházra ismerni. De sokkal 
fontosabb volt a függetlenek és congregationalisták föllépése, 
akik, mint előbb láttuk, a vallásszabadságnak és az önren-
delkezésnek elvét a legkövetkezetesebben hajtották végre s 
a presbyterianusok alkotmányával s hit- és erkölcstani tör-
vényeivel szemben ép oly erélyesen léptek föl, mint az 
anglikán egyház hierarkhikus püspöki szervezetével. A füg-
getlenek épen nem mutattak hajlandóságot arra, hogy sok 
fáradsággal kivívott szabadságukat és függetlenségüket idegen 
egyház kormányának rendeljék alája. Egész elkeseredéssel 
panaszkodtak, hogy az egyházi zsarnokság az új rendszer 
által csak más alakot öltött, hogy most néhány püspök he-
lyett a zsinatokon, a consistoriumokban és az egyházi ülé-
seken , egész csapat presbyterianus pap és a vének új kény-
uralmat gyakorolnak. A főpapság igáját nem azért törték 
Össze, hogy most más iga alá hajtsák a nyakukat, mert a 
pápaság, a főpapság és a presbyterianismus csak három kü-
lönböző alakja egy és ugyanazon hithagyásnak.1 Azt köve-
telték, hogy minden egyházközségnek legyen törvényhozó 
hatalma, a hit, az istentisztelet és a fegyelem dolgaiban, 
hogy minden egyházközség, mely hasonló gondolkozású hit-
sorsosokból alakul, egyenlő jogban részesüljön és hogy sen-
kit se kényszeríthessenek, hogy lelkiismeretét valamely álta-
lános szabályhoz idomítsa, hanem, hogy mindenki úgy 
szolgáljon az Istennek, amint legjobban érti és tudja. A 
clerikalis elemeket mind elvetették, mire való tehát a papság, 

1 «Püspökök és papok előttünk egyformák», mondá Milton, «az idősbek 

urálma nem egyéb, mint főpapság kicsinyben. «New Presbyter is but old 

Priest writ large.» V . ö. Stern, Milton és kora I. 2. S. 346. Liebert, Milton. 

S. 152. 
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hiszen az Úr minden hivöt betölthet Szentlélekkel. A prédi-
kátoroknak s elöljáróknak választása és a méltatlanoknak 
kizárása a gyülekezetnek jogkörébe tartozzék. A hit- és 
istentisztelet különfélesége az ö tanításuk szerint megenge-
dendő és a türelem szent kötelesség. Valamint a külső temp-
lom építéséhez különböző iparosok szükségesek, mondja MIL-
TON, némelyek, hogy követ törjenek, mások hogy márványt 
csiszoljanak s ismét mások, hogy cédrusfát vágjanak, akép 
a belső templom építéshez is különböző felekezetek, pártok 
és társulatok kívántatnak, hogy azok közös munkálkodás 
által a szellemi templomot szebben, díszesebben és mégis 
öszhangzóan fölépíthessék. Lelki dolgokban ne a kényszer, 
hanem az ész döntsön. Midőn a presbyterianusok elhatároz-
ták, hogy a sajtót szigorún ellenőrzik, MILTON «Areopagitica» 
cím alatt heves röpiratot irt, melyben a szólásszabadságot, 
mint az emberi szellemnek jogát erőteljesen védelmezte. 
«Oly időben, midőn a nemzet álmából fölébredve, sámsoni 
erőt rejtő fürtéit megrázza», mondá nekik, «nem lesztek ké-
pesek bennünket ismét a régi sötétségbe és rabszolgaságba 
visszavinni, ha csak előbb ti magatok oly kényurak, önkény-
kedök és zsarkokok nem lesztek, mint azok voltak, akiktől 
bennünket megszabadítottatok.» A függetleneknek hatalmas 
jelszava a szellemi szabadság volt, úgy a vallás, mint a 
gondolat, a sajtó és szabadszólás terén. A jogászok és po-
litikusok, akik nem akarták túrni, hogy az egyházi tekintély 
a világitól független legyen, s a presbyterianus egyháznak 
isteni jogát elvetették, a függetleneknek vagy congregatio-
nálistáknak zászlójához szegődtek, akiknek ékesszóló és lel-
kesült vezérök Milton volt. Ezek vallási lelkesedésöknek tüzét 
közvetetlenül a szentírásból ápolták; az ó szövetség prófétái 
voltak példányképeik; amint azok, úgy ők is azt hitték, hogy 
Jehovának közvetetlen vezérlete alatt vannak. Mint egykor 
Erast Tamás, pfalz választófejedelemségi orvos és hittudós, 
ők is bibliaellenesnek és zsarnokinak mondották a kiközösí-
tést s ők is azt az elvet vallották, hogy az egyház az állam-
nak alá legyen rendelve. Úgy gondolták, hogy az egyházi 
fegyelem eszközeivel ellátott presbyterianusok a római egyház 
hierarkhiájához hasonló testületté fejlődhetnek s azután a spa-
nyol-inquisitióhoz hasonló lelkiismereti uralmat idézhetnek elő. 

«Majdyezalatt a függetlenek is azt tapasztalták, hogy 
a radikálisok a keresztény községnek kezdetére és kezdetle-
ges állapotaira visszatérve, a bibliai mondások alapján vallás-
politikai nézeteiket és irányukat a szabadságra, egyenlőségre 
és az emberi jogokra alapíták. «Amit nekünk a német reforma-
tio korszakából a keresztelőkről, a boldog és átszellemült test-
vérekről mondanak», irja Weingarten, «az most mind ismét-
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lödik Angliában. Ennek oka egyrészt a szigorúan reformált 
praedestinatio dogmában rejlik, mely a puritanismusban 
uralomra jutott. A kiválasztatás és a kegyelem állapota felöl 
való bizonyosságra törekvés szükségképen ilyen jelenségeket 
idézett elö oly időben, midőn az állami és egyházi életnek 
sok százados rendszere a lelkiismeretnek nehéz küzdelmei 
között darabokra foszlott. Másrészt e látományokban és 
hangokban nehéz föladatokkal biró világtörténelmi korszak-
nak homályos érzelme tükröződik vissza, melynek szüntelen 
törekvése részint az összes viszonyoknak radikális ujjáalko-
tása, részint a Jézus Krisztus országának megjelenéséről 
szóló ezeréves jövendöléseknek teljesülése a lelkesült mys-
ticismusnak ez embereit az eszmény világába emelé, más 
és uj világba, melylyel, mielőtt az megvalósult, csak a sej-
telem és a remény ütján közlekedhettek.» 

«A puritanismus és az independentismus kebeléből a 
vallási mozgalmaknak e korszakában sok rajongó és próféta 
származott, kik körül a szentek majd kisebb, majd nagyobb 
tömegekben sorakoztak, melyekkel hitelveiket s erkölcsi 
mondásaikat mint Isten kinyilatkoztatását és sugalmát kö-
zölték: «így szól az Úr általam», vagy «szavam van az 
Úrtól hozzátok.» Nagyrészök az újra keresztelők tanításához 
szegődött. Mint Németországban és a Sveicban a refor-
matió korszaka alatt, akép itt is rajongó és fanatikus világi 
testvérek, mint mennyei próféták, léptek föl és felekezeti 
községeket gyűjtöttek maguk körül, sokszor városról-városra, 
grófságrói-grófságra vándorolva. Legtöbb követőre akadtak 
a hadsereg radikális elemei között, melyekkel nemsokára 
xlevellers» név alatt fogunk megismerkedni. Az «ötödik 
monarkhia emberei» is a levellersek közül származtak. — 
Ezek azt állították, hogy a szentek ezeréves uralkodásának 
Dániel-féle ötödik országa már ezen a földön elkezdődött s 
hogy ők azok a szentek. Az újra keresztelők közé számíták az 
antinomista és a perfectionista felekezetet is, amely azt tanítá, 
hogy Krisztus halála óta az Isten és szenteinek egyházában 
nincsen semmi bün, rájok nézve a törvény többé nem érvé-
nyes; s aki ezt tagadja, az Jézus Krisztus szent vérének 
érdemeit rabolja el. A chiliasmus, vagyis a Jézus Krisztus 
újra eljövetelében s az azzal kezdődő ezer évig tartó országban 
való hit szintén számos követőre talált. — A familisták 
mystikus felekezete, vagyis az újrakeresztelöknek egyik faty-
tyúhajtása, akik Jézus Krisztus «szeretetének szolgálatá-
ban» az Istennel való benső egyesülésre törekedtek és a 
hivöktől tökéletességet követeltek, újra föléledt; a xlélek 
alvók-» a léleknek halál után való állapotát kutatták, s ezáltal 
«a lelki álom» s «¿z lelki halálról» táplált addigi véleménye-
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ket fölujiták. Ezekkel rokon felekezetek voltak a «seeker>-ek 
vagy «waiten» -ek, az ezeréves iránynak hivei, akiknek spi-
ritialismusa a szentségekre, mint a valódi jóknak árnyké-
peire nem szorulván, a logos és parakletos johannita ke-
reszténységének, mint a kereszténység szellemi alakjának 
fölujítását helyezte kilátásba. «Ez a keresés és várakozás 
képezi az akkor élő szellemeknek rendeltetését.» A spiri-
tualistikus szemlélődésben legelőbbre haladtak a «ranterek», 
akik, úgy látszik, hogy az antinomistikus érdekek előmoz-
ditása végett a bűn eredetének kérdésével foglalkoztak. 
«Lelkesültségök sokszor mintegy isteni ittassággá vált, a 
mely csakis átszellemült alakban nyilatkozhatott s már ama 
határig ért, ahol a szent őrültség kezdődik.» — Az inde-
pendensek elméletének szülötte, a »jó barátok társasága» 
is, melyet a nép »quäken»-ék (reszketők) név alatt ismer. 
Ezek a belső szót, látomást és kinyilatkoztatást többre be-
csülték, mint a külső, az irott szót vagy a bibliát. Ok ké-
képezték az anabaptisták felekezeteinek magvát, melyek 
Cromwell kormányát megdönteni igyekeztek.» 1 

FRANK GUSZTÁV tanár így szól: «Angliában a politikai 
és vallási zavarok a vallási subjectivismust erőszakkal előre 
tolták. Közmondássá vált, hogy «Non Africa tantum, verum 
etiam Anglia quotidie aliquid parit novi»,2 «Nulla haeresis, 
blasphemia, confusio est, quae vei non inveniatur in Anglia 
vei oriatur. A condito orbe non fuerant tot monstrosae 
opiniones, quot nunc in Anglia» hangzik másfelől a panasz. 
Számos és sokféle felekezet alakult. 1646-ban a legveszé-
lyesebbek közé soroztattak, melyek állítólag nagyobb rom-
bolást vittek véghez, mint Trója pusztulása, a következő 
felekezetek: az independentismus, a brownisták, chiliasták, 
antinomisták, anabaptisták, manifestariusok, arminianusok, 
libertinusok, familisták, enthusisták, quákerek, expectansok, 
perfectisták, socinianusok, arianusok, antitrinitariusok, anti-
scripturisták, skeptikiísok, quaestionisták, quintomonarkhi-
kusok.» 3 

HETTNER így ir: «Egyik párt a másik ellen, egyik 
felekezet a másik ellen lázadt föl; mindenik azt vitatta, 
hogy ő van az igaz hitnek birtokában. Az indepentendisták, 

1 Georg Weber, Allgemeine Weltgeschichte. 1876. XII. 175 — 1 8 0 . 
2 «Semper aliquid novi Africa affert», már régi közmondás, melyet 

Plinius idéz és Aristoteles ismert. V. ö Büchmann. Geflügelte Worte, 1880, 
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3 Frank, Geschichte der protestantischen Theologie. 1 8 6 2 — ^ m f ő ^ ő J ' fy/ ' 

271 . V. ö. H. Weingarten, Independentismus und Quäkerthum. Berl^y A 9 -
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erastianusok, levellersek, quákerek, muggletonok, stb. stb. 
vadul dühöngtek mindenfelé.»1 

És így a reformatió a XVII. században Angolországban 
a vallás terén ugyanazokat az eseményeket és jeleneteket 
idézte elő, melyeket száz évvel előbb Németországban létre 
hozott. 

«Míg a német nép előtt», így panaszkodék dr. Kleifi-
dienst Bertalan 1560-ban, «az egységes ősrégi katholikus 
hitet mindenféle hazugságok és rágalmak által gyűlöletessé 
és megvetetté teszik, azalatt folytonosan oly sok új tanító 
és felekezet keletkezik, melyek közül mindenik a legjobb 
és egyedül evangelikus akar lenni, hogy a közönséges em-
ber már csakugyan nem tudja, mit kell hinnie. 

«Száz meg száz protestáns bizonyítja ezt» — mondja 
Janssen. 2 «Míg az egyházi forradalomnak fejei és szóvivői 
csak a fönnálló viszonyoknak fölforgatására törekedtek, ad-
dig, úgy látszik, szívélyes barátság volt közöttük. Egymást 
mint új próféták és evangélisták kölcsönösen üdvözölték, 
magukat Illéssel és Elizeussal, keresztelő szent Jánossal és 
Pál apostollal hasonlíták össze. De mihelyt az idő elérke-
zett, hogy az ősrégi egyház romjain új egyházat építsenek 
és azt, amiben tulajdonképen az új evangelikus hit áll, pon-
tosan megállapítsák, a jó barátok elkeseredett ellenségekké 
váltak. A theologusok és prédikátorok állandó viszálkodá-
suk ideje alatt, úgy látszik, maguk sem tudták, hogy mit 
akarnak s az egyenetlenkedés növekedtével folyton kiseb-
bedő s mindig számosabb, egymást elkeseredetten gyűlölő 
és elítélő pártokra oszoltak.» A népet e zavarokba maguk-
kal vonták. «Ez az összeségnek harca volt az összeség ellen.» 

«A hit dolgaiban való rendületlen bizonyossághoz szük-
séges ^rzelem kezdett a népből kiveszni s ezzel kapcsolat-
ban erkölcsi nemességét is elveszté. «Atalános a panasz», 
^y ir Flacius Mátyás protestáns hittudós, «az egyházban 
és annak tanaiban uralkodó zavarról, a keresztényeknek 
tehetetlenségéről és bizonytalanságáról. Tévelyek és eret-
nekségek jutnak fölszínre, a viszályok szaporodnak és meg-
mérgezik az emberi szívet s a tapasztalatlan ifjúság magába 
szívja a tévelyek magvát. A népnek nagyrésze nem tudja 
többé, hogy melyik az igaz és melyik a hamis vallás, hogy 
mit higyjen és mit kárhoztasson.» 3 

1 Ilettner, Geschichte der engi. Literatur. 1881. S. 76. — Whitaker 

szerint, Almanach for 1875. P- 1 57- Angolországban az 1874. október i-én 

hivatalosan összeirt protestáns felekezetek száma 137 volt", melyeknek ne-

veit lásd «Stimmen aus Maria-Laach» VIII. Bd. 4 Heft. S. 472. 

2 Janssen, Geschichte des deutschen Voikes, IV. 7. (1 Auíl.). 
8 Janssen IV. 8., 9., 37. — V. ö. Janssen II. 285. 364. III. 28. 
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Az angol forradalom még politikai és társadalmi te-
kintetben is nagyban hasonlít a XVI. században dúlt német, 
de még inkább a XVIII. században lefolyt francia forra-
dalomhoz. 

1643-ban, midőn a parlament a skótokkal a szövetséget 
megkötötte ~ mint GUIZOT mondja — «a presbyterianusok 
hatalma és öröme tetőpontját érte el. A parlament meg-
mentését az ő vezéröknek (Essex) köszönheté; ellenségei 
haligattak. A közelgő skót sereg ügyének kétségtelen tá-
maszául Ígérkezett. Azt hitték, hogy mostantól kezdve úgy 
a reformok, mint a harc terén egyedül ők parancsolnak és 
mindkettőt tetszésök szerint folytathatják vagy beszün-
tethetik.» 

«Uralmok a kamarákban és azokon kívül, Londonban 
és a grófságokban nemsokára vallási bensőség és zsarnok-
ság által nyilvánult. A hittudósok gyülekezete parancsot 
kapott, hogy az egyházkormányzásnak tervezetét készítse 
el ; négy skót theologust hívtak meg, hogy a pártnak nagy 
tervén, a két nemzet istentiszteletének egyöntetűvé tételén, 
ők is dolgozzanak. A papok életmódjának és tanításának 
megvizsgálására kiküldött bizottságok minden tartományban 
megkettőztetett tevékenységgel és szigorral működtek. — 
Majdnem 2000 lelkészt elűztek állomásáról, többen pedig, 
akiket mint anabaptistákat, brownistákat, independenseket, 
stb. üldöztek, azt vették észre, hogy azok vetik őket bör-
tönbe, kikkel egyetemben kevéssel azelőtt közös üldözőiket 
átkozták. Aki a cityben vonakodott a convenantot aláirni, 
az a városi tanácsosságra képtelenné vált, sőt még a vá-
lasztási jogot is elvesztette. A parlament a háború kezdete 
óta minden színházat bezáratott, anélkül, hogy azokat val-
lási szempontból elítélte volna, egyedül arra szorítkozott, 
hogy kimondá, miszerint a közös baj és nyomorúság ideje 
inkább a bánatnak és az imádságnak, mintsem az élveze-
teknek szentelendő. Azután pedig ezt a tilalmat minden 
mulatságra kiterjesztek s az egész országban szokásos va-
sár- és ünnepnapi népünnepélyeket és játékokat eltörölték. 
Egyetlen egy sem nyert kíméletet, bármily régi és ártatlan 
volt legyen. A májusfákat, melyeket az örvendő nép a 
tavasz elérkeztekor ültetni szokott, mind kivágták s ujakat 
állítani megtiltották, és ha e törvényről a gyermekek fe-
ledkeztek is meg, a szülőket büntették pénzbírsággal gyer-
mekeik ártatlan mulatságáért. Végre Laud érseket, akit már 
három éven át a börtönben feledtek, a felsőház elé állítot-
ták, hol az alávalóknak vádjaira kelle felelnie. Hiszen 
a fanatismus a gyűlöletet és boszúvágyat kötelességének 
tartja. 

16* 
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«Ugyanígy buzogtak a háborúért is. A city presbyte-
rianusai, akik büszkék voltak arra, hogy az utóbbi győzel-
mekben nagy részök volt, nem beszéltek többé a békéről; 
a gazdag polgároknak tekintélyes része késznek nyilatko-
zott katonákat állítani, sőt némelyek személyes szolgálataikat 
is fölajánlották; egy WILSON ROLAND nevű, aki atyjától 
terjedelmes kereskedést és mintegy 2000 font sterlinget 
jövedelmező ingatlant volt öröklendő, a saját költségén 
föntartott ezrednek élére állva ESSEX hadseregét megtá-
madta. Sőt némelyek ama főbbek közül, akik a tárgyalásra 
(a királylyal) hajlandók voltak, mint HOLLES, GLYNNE, MAY-

NARD, a községtanácshoz beszédet intéztek, hogy azt a leg-
végső erőfeszítésre ösztönözzék. A presbyteriánusok még 
soha sem léptek föl erélyesebben és hatalmuknak biztosabb 
tudatában. 

«És ez a párt mégis a föloszlás szélén állott. Erede-
tétől kezdve az egyházi és állami reformok tömkelegébe 
keveredve, nem egyenlő elvek és tervek szerint járt el 
mindkettőben. Vallási tekintetben hitök egységes, tanításaik 
egyszerűek, szilárdak, szigorúk, következetesek és határo-
zottak voltak; a presbyteriánusok rendszere, vagyis az egy-
háznak egyenrangú és együtt tanácskozó lelkészek által való 
kormányzata, az ő szemeikben nem mulandó emberi intéz-
mény volt, melyet az idő és a körülmények szerint alakítani 
lehet, hanem egyedül törvényes rendszer, isteni jogon ala-
puló kormány, törvény, melyet maga Krisztus adott. A párt 
ennek diadalát minden tartózkodás nélkül és minden áron 
mint szent és mellőzhetetlen forradalmat akarta. Ellenben a 
politika terén, dacára hogy cselekedeteik és beszédmodoruk 
durvák voltak, eszméikben határozatlanok és szándékukban 
mérsékeltek valának. Nem vezérelte őket valamely rendszeres 
nézet, nem uralta valódi forradalmi szenvedély, a király-
ságot (?) szerették s midőn a király ellen harcoltak, tisz-
telék annak előjogait s midőn a koronát hatalmuk alá 
akarták hajtani, egyedül a népben biztak, de azért a lordok 
iránt sem rosszakaratot nem tápláltak, sem megvetéssel nem 
viseltettek, végre a régi szokásoknak ép úgy hódoltak, mint az 
új szükségleteknek, s eljárásuknak sem alapelveiről, sem kö-
vetkezményeiről maguknak számot nem adtak, csak azt hitték, 
hogy a törvényszerű reform keresztülvitelében közre kell 
működniök és csakis ezt az egyet kívánták. 

«Az ellentétes nézetek által vezérelt, majd paran-
csoló, majd fanatikus és mérsékelt presbyteriánus-pártnak 
nem voltak a saját kebeléből kikerült főnökei sem, akiket 
az övékhez hasonló érzelem vezérelt volna; a nemzeti moz-
galomnak első tolmácsait és valódi képviselőit, a politikai 
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reformátorokat követte. A velők való szövetséget a párt 
természetesnek és szükségesnek találta: természetesnek, 
mert azok ép úgy, mint ők, a kormányt megjavítani, de nem 
eltörölni akarták; szükségesnek, mert azok vqjltak a hatalom 
birtokában s ezt rangfokozatuknak, gazdagságuknak, isme-
reteiknek s kiváló tulajdonaiknak fölénye által érvényesí-
tették, melyeknek elvitatására még a legbuzgóbb presbyte-
riánusok sem gondoltak. Ha pedig a politikai reformátorok 
az eretnekek támogatását el is fogadták, sőt szükség esetén 
meg is vásárolták, de egyházi tekintetben követeléseiket és 
nézeteiket nagyon kevesen pártolták. Az egyházi ügyeknek 
mérsékelt püspöki hatalom által a törvények értelmében 
való kormányzása nekik jobban tetszett volna s a presbyteri 
rendszert csak ellenszegüléssel használták s annak előhala-
dását úgy kéz alatt lehetőleg gátolták. A pártnak erélyét 
a vallási forradalomban oly vezérek terelték más útra, kiket 
sem el nem hagyhatott, sem elhagyni nem akart s a köztük 
levő összeköttetés csak a politikai reformra vagyis oly 
ügyekre vonatkozott, melyekben a főnökök és a párt sem 
a fékezhetetlen szenvedélyeket kielégíteni, sem az ab-
solut elveket teljesen és őszintén győzelemre juttatni nem 
akarták. 

«Az 1643. év végén a törvényes politikai reform befe-
jeztetett; a visszaélések többé nem léteztek, minden szük-
ségesnek látszó törvényt megalkottak s az állami intézmé-
nyeket legjobb belátásuk szerint átalakíták; a műből, melyet 
a régi szabadság védelmezői ép úgy akartak és végre is 
hajthattak, mint a presbyterianus felekezetek, semmi sem 
hiányzott. Ámde a vallási forradalom még csak alig kezdő-
dött és az ingadozó s bizonytalan politikai reform azzal 
fenyegetőzött, hogy forradalomba csap át. Elközelgett tehát 
az az időpont, midőn az eddig uralkodó párt gyöngéinek, 
s az alkatrészeikben, alapelveikben és terveikben mutatkozó 
hiányos összefüggésnek okvetetlenül elő kelle törnie. Hiszen 
naponta kénytelen volt ellenkező irányba menni, önmagával 
ellenkező törekvéseket szolgálni. Amit az egyházban követelt, 
azt az államban visszautasította. Állását és beszédmodorát 
szünetlenül változtatnia kelle s majd a demokratikus elveket 
és szenvedélyeket a püspökök, majd a monarkhikus és 
aristokratikus elveket és befolyásokat a köztársaságiak ellen 
igénybe vennie. Valóban különös színjáték volt, ugyanazon 
embereket egyik kézzel lerombolni, a másikkal védelmezni, 
majd újításokat prédikálni, majd ugyanazokat megátkozni 
vakmerőnek, félénknek, lázongónak és zsarnoknak látni, a 
püspöki egyház híveit a szabadság, az independenseket a 
hatalom nevében üldözni, végre maguknak igényelni a föllá-
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zadás, valamint a kényuralom jogát, midőn naponkint a 
zsarnokság és a lázadás ellen beszéltek. 

«A párt egyúttal látta, hogy számos főbb tagja elhagyta, 
megtagadta és-,pellengére állította. Némelyek, mint RUDYARD, 

akik tekintélyükről és erényeikről gondoskodtak, a harctér-
ről vagy egészen eltávozának, vagy ott csak néha-néha je-
lentek meg, hogy inkább ellenkezzenek, mint tevékenyen 
közreműködjenek. Mások, kik kevésbé voltak becsületesek, 
mint SAINT JOHN, vagy a kitartóbbak és bátrabbak, mint PYM, 

vagy azok, akik főkép személyes biztonságukra vigyáztak, az 
új párthoz csatlakoztak, melynek közelebbi emelkedését 
gyaníták, vagy azt legalább kímélték. Sokan, akik már ki-
ábrándultak vagy erkölcsileg megromlottak, minden hazafiúi 
reményről lemondottak, s csakis a saját előnyükkel gondol-
tak és az állami ügyek kormányzásával megbízott választ-
mányok ülésein kapzsi szövetkezetté alakultak, mely a hi-
vatalokat, az elkobzott birtokokat s szállítmányokat egymás 
közt fölosztotta. Azok közül, akik addig a nép jólétét szí-
vükön viselték, sokan elhagyták őket, hogy Oxfordban 
kibékülésért könyörögjenek. Mások teljesen visszavonultak 
a közügyektől birtokaikra, s hogy a fosztogatást és a zsaro-
lást elkerüljék, majd az udvarral, majd a parlamenttel alku-
doztak. Szeptember 22-én csak tíz lord ült az alsó házban, 
október 5-én pedig már csak öten voltak. Az ülések kez-
detén szokásba vett névsorfölolvasás s a félelem, nehogy 
távoliétök hivatalosan megállápíttassék, néhányat visszaterelt 
a Westminsterbe, ámde a nép előtt napról-napra gyanú-
sabbá és idegenebbé vált főnemesség a presbyterianusoknak 
inkább akadályul, mintsem támaszul szolgált és míg vallási 
fanatismusok által a közszabadság ügyes védelmezőit ma-
guktól eltávolítók, politikai mérsékeltségök megakadályozta 
őket abban, hogy némely bizonytalan és veszélyes szövet-
ségest maguktól eltávolítsanak.» 

«Így uralkodott ez a párt három év óta. Sikerült bár 
vagy nem terveit az egyházi és politikai téren keresztül 
vinni, annyi bizonyos, hogy az állami ügyek kormányzása 
mégis az ő segítségükkel és beleegyezésükkel történt s már 
ez is közülök sokra nézve fáradságos volt. Az átélt bajo-
kat, számos reményeiknek meghiúsulását nekik tulajdoníták, 
ép oly üldözőknek találták őket, mint a püspököket, ép oly 
önkényeskedőknek, mint a királyt, elkeseredetten beszéltek 
ellenkezéseik- és gyengeségeikről, szóval, minden önző és 
pártérdek nélkül, csakis az események és kedélyek előha-
ladása következtében titkon új alapelveknek és uralkodók-
nak szükségét érezék. 

«Mindkettő teljesen készen volt és csakis alkalomra 
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várt, hogy az uralmat magához ragadhassa. Már jóval a 
nyugtalanságok kezdete előtt, midőn a presbyterianusok 
ama véleményöket, hogy a nemzeti egyháznak köztársa-
sági szervezetet akarnak adni, nyilvánítani kezdték, hogy 
ezáltal a hatalomnak és a hitnek egységét megőrizzék és a 
püspöki kartól a pápaság jogát elvitassák, az independen-
sek, a brownisták és anabaptisták hangosan kérdezték, hogy 
vájjon állhat-e fönn nemzeti egyház és hogy a pápaság, püs-
pökség, presbyterium, vagy bármi néven nevezendő hatóság 
miféle jog alapján tulajdonítja magának azt a hatalmat, hogy 
a keresztények lelkiismeretét hazug egységnek járma alá 
hajtsa. Szerintők minden hitközség, mely szabadon avégre 
alakult, hogy tagjai az Urat közösen imádják, valódi önálló 
egyház, mely fölött senkinek sem lehet hatalma s melynek 
joga van lelkészeit választani, istentiszteletét rendezni s ön-
magát saját törvényei szerint kormányozni. 

«A lelkiismeretszabadság elvét, melyet először isme-
retlen eretnekek a vak lelkesültség tévedései között hangoz-
tattak, akkoriban bűnnek és ostobaságnak tekinték. A püs-
pökök, mint a presbyteriánusok, a prédikátorok, mint a hi-
vatalnokok egyenlően üldözték . . . . 

«De ezalatt még a rendithetetlennek látszó viszonyok is 
mozogni kezdének. Naponkint uj megpróbáltatás keletkezett, 
megpróbáltatás, mely alól egy rendszer sem vonhatta ki magát, 
folyton olyan viszályok támadtak, melyeket az uralkodó párt 
hiában igyekezett elfojtani. Az emberi dolgok uj meg uj 
oldalainak naponkint való megvizsgálására, addig isme-
retlen nézeteknek és igényeknek megbeszélésére és visz-
szautasítására hivatott kedélyek e munka által az addigi 
békókból megszabadultak, hogy az emberről és a társadalom-
ról részint magasztosabb eszmékre emelkedjenek, részint pe-
dig, hogy minden előítéletet és korlátot jól megingassanak. 
Egyszersmind a hit és lelkiismeret dolgaiban való gyakor-
lati szabadság majdnem korlátlanná vált; a püspöki hatósá-
got még semmi más törvényhatóság vagy korlátoló te-
kintély nem pótolta és az ellenségeinek legyőzésével el-
foglalt parlament keveset törődött hívei jámbor rendetlen-
ségének 1 ellenőrzésével. A presbyterian hitbuzgóság a ka-
marát néha rávette, hogy az uj eretnekek ellen fenyegető 
állást foglaljon el, s némelykor, ha a politikai reformátorok 
gyűlölete és félelme jámbor szövetségeseivel megegyezett, 
ellenségeik ellen közös rendszabályokat alkalmaztak. Egy 
rendelet, melynek előszava azt mondá, hogy «ama rágalmak és 
szemtelenségeknek elnyomására bocsájtatott ki, melyek egy 

1 D e surveiller les pieux écarts. 
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idő óta a vallást és a kormányt céltáblájokul tűzték ki» az 
addig is csak eltúrt sajtószabadságot eltörölte s minden iratot 
előleges vizsgálat alá vonatott. Azonban a hatalmon levők 
nem képesek azokat visszatartani, akik őket a mozgalomban, 
mely ezeket is magával sodorja, megelőzik. Néhány hét múlva 
ezek a megszorítások csak a király és a püspökpártiakra 
szorítkoztak, míg az uj felekezetek a rendeletet kijátszották, 
vagy dacoltak vele úgy, hogy az independentisták, brow-
nisták, anabaptisták, antipádobaptisták, quákerek, antinomis-
ták s az ötödik ország emberei naponta tömegesebben, vál-
tozatosabban és lelkesültebben léptek föl. Még a presbyteria-
nusok között is találkoztak forradalomszülte enthusiasták, 
bölcsészek és vallásgyűlölők, akik ellenségeik voltak. 

«Erre minden kérdés máskép kezdett alakulni és a 
társadalmi forrongás uj alakot öltött. Eddig a politikai, sőt 
még a vallási reformátorok gondolatai is sokkal magasabb 
célokra voltak irányozva és szorítva; némelyek O-Angliának 
törvényes állapotát, míg mások Skócia, Holland és Genf egy-
házi alkotmányát tekinték példányképüknek s működésök ha-
tárkövének ; még legmerészebb vállaiataikban sem bánták őket 
határozatlan vágyak s vég nélkül való igények, terveiket 
sem csupán újításokra nem irányozták, sem reményeiket puszta 
gyanakodásra nem alapíták és ha tetteiknek egész horderejét 
nem is ismerték, de azért azoknak céljukat meg tudták mondani. 
Azonban vetélytársaik működésének határozott célja nem 
volt, eszméiket történelmi vagy törvényes állapot nem kör-
vonaiozta ; azoknak erejökben bízva, büszkék azoknak magasz-
tosságukra, szentségükre vagy merészségükre, részökre azt a 
jogot követelték, hogy mindent szeriritök Ítélhessenek meg, 
kormányozhassanak s a bölcselők azoknak egyedüli vezérletök 
alatt keressék minden áron az igazságot, a rajongók az Urat, 
a szabad gondolkozók a győzelmet. Az állami intézmények, 
törvények, erkölcsök, események, szóval minden az emberi 
ész és akarat szerint irányuljon. A presbyterianusok a ki-
rályságot és az aristokraciát száműzték az egyházból, de 
miért nem az államból is? A politikai reformátorok elég 
érthetően megmondták, hogy ha a király vagy a lordok 
valamitől meg is tagadják beleegyezésöket, azért a nép aka-
ratának végre is győznie kell — tehát miért ne lehetett volna 
ezt is nyíltan megvallani? Miért kelle a népfönséghez csak 
a kétségbeesés esetében és akkor is csak az ellenállás 
szentesítése végett folyamodni, mikor a kormány alapját az 
képezné és az államhatalmat egyedül az törvényesítené ? 
Miután a római és a püspöki egyház papságának igájától 
megszabadultak, a presbyterianismus járma fenyegette őket. 
Egyátalán mire való volt a papság ? Ki adta a papságnak azt 
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a jogot, hogy az állandó, gazdag, független s polgári hivatalno-
kok által támogatott testületet alakítson ? Ha tőlük minden 
törvényhatóság, még a kiközösítés joga is elvétetnek és csak 
a rábeszélés, a prédikálás, oktatás és imádkozás lenne ne-
kik megengedve, akkor a papi hatalommal való minden 
visszaélés s a polgári hatalommal való egyetértésnek minden 
akadálya azonnal megszűnnék. Különben, a hit dolgaiban a 
híveket, nem pedig a papokat illeti a törvényes hatalom; a 
hívőknek áll jogukban papjaikat választani és alkalmazni, 
nem pedig a papoknak egymást kölcsönösen alkalmazni, s 
a hívőkre erőszakolni. Végre is nem volt-e minden hivő csa-
ládjának ^ s az összes keresztényeknek papja, akik szavai 
által megnatva őt mennyei erőtől ihletett1 egyénnek tárták 
s imáikat az ő imádságával egyesíteni akarták. Vájjon ki 
merné az Úrnak abbeli hatalmát kétségbe vonni, hogy kegy-
ajándékát annak és oly módon osztja ki, akinek és amint 
neki tetszik? Az Úr szentjeit egyedül prédikálásra és küz-
delemre választotta ki és szentelte föl és ha kiválasztá őket, 
akkor ügyeit rájok bízta, s csakis az eszközöket nyilat-
koztatta ki nekik, melyekkel győzelemre juthatnak. Az ilyen 
beszédek tetszettek a .szabadgondolkozóknak, föltéve, hogy e 
forradalmat teljesen véghezvitték, s az indító okokra kevés súlyt 
fektettek, mert az eszközökben nem igen voltak válogatósak. 

«Így képződött az independensek pártja, amely sok-
kal csekélyebb volt és a nép előtt is kevesebb tekintélyben 
állott, mint a presbyterianusoké, de már megnyerte azt a 
túlsúlyt, amelyet csak rendszeres, teljesen végrehajtott, alap-
elveiről mindenkor számot adni s azoknak minden követ-
kezményeikbe belenyugodni kész vélemény nyújthat. Anglia 
akkor egyikében volt ama szép (?) de vészszelteljes krízisek-
nek, melyekben az ember saját gyengeségéről megfeledke-
zik, hogy egyedül méltóságára emiékezzék, ama magasztos 
dicsvágytól lelkesül, hogy egyedül az igazságnak engedel-
meskedik, de egyszersmind ama büszke hiúságtól is indít-
tatik, hogy a saját nézetének mindig kellő érvényt és jogo-
sultságot szerezzen. Egy párt sem merészelte, lett legyen az 
politikai vagy vallási, presbyterianus vagy independens, magát 
ama kötelezettség alól, hogy igazságát be kell bizonyítania, 
fölmenteni. A presbyterianusok azonban e megpróbáltatás-
ban hajótörést szenvedtek, mert bölcseségüket a tények és 
törvények tekintélyére, nem pedig az elvekre alapíták és 
képtelenek voltak vetélytársaiknak érveit eszük segítségé-
vel megcáfolni; egyedül az independensek tartoztak egy 
egyszerű, látszólag szigorú tanhoz, mely minden cselekede-

1 Inspiré. 
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tciket megszentelte, helyzetük minden szükségleteit kielégíté 
s a következetlenségnek erős szellemeit, a becsületes kedé-
lyeket a képmutatás alól fölmentette. Szintén csak ők kezd-
tek néhányat ama hatalmas szók közül hangoztatni, melyek 
helyesen vagy helytelenül értve, a legnemesebb remények 
nevében az emberiség legerélyesebb szenvedélyeit fölinger-
lik, ilyenek: jogegyenlőség, a társadalmi birtokoknak igaz-
ságos fölosztása, a visszaélések megszüntetése. Vallási és 
politikai rendszerök között ellenmondás, a vezérek és a 
harcosok között titkos civódás nem létezett; a párthoz csat-
lakozást semmi kizárólagos jelvény, semmi szigorúan hú-
zott határvonal nem nehezité meg; a lelkiismeretszabadságot 
ama "felekezet példájára, melynek nevét fölvették, alapel-
vüknek tartották s a szándékba vett számtalan reform, ter-
veiknek teljes bizonyossága a legkülönfélébb embereknek 
lehetővé tette, hogy zászlóik köré sorakozzanak. A jogtu-
dósok ama reményben csatlakoztak hozzájok, hogy a pa-
poktól, mint vetélytársaiktól minden bíráskodást s uralmat 
elrabolnak. A népies irók új, világos, egyszerű törvényeket 
vártak tőlök, melyek a jogtudósokat roppant nyereményeik-
től és hatalmuktól megfoszszák; köztük álmodhatott HAR-
RINGTON csupa bölcsekből álló államáról, SIDNEY a spártai 
vagy római szabadságról, LILBURNE a régi szász törvények 
visszaállításáról, HARRISON Krisztus eljöveteléről, sőt mi több, 
MARTYN HENRIK és WENTWORTH PÉTER cinismusát merész-
sége miatt szintén eltűrték; a köztársaságiak ügy, mint az 
egyenlősítek, a gondolkodók úgy, mint a rajongók, fanati-
kusok. mint a dicsvágyók, szóval: haragjokat, elméleteiket, 
látományaikat és fondorlataikat mindnyájan magukkal vihet-
ték a társulatba; elég volt, ha a lovagok és a presbyteria-
nusok ellen gyűlölettel viseltettek, s egyenlő buzgalommal 
mentek az ismeretlen jövőnek, melytől oly sok kívánságuk-
nak teljesülését várták.1 

Angliának úgynevezett politikai reformátorai, a szabad-
elvű aristokraták, akik az ellenzéknek, mely nem sokára 
forradalommá fajult, első vezérei és létrehozói voltak, 
Franciaországnak a monarkhikus alkotmányosaihoz, ami-
nők LAFAYETTE és MIRABEAU, hasonlítandók. A presbyte-
rianusok a girondistáknak hasonmásai; az independensek az 
angol jakobinusok; a levellerek a MÜNZER TAMÁs-nak és a 
Dél- és Észak-Németországban zavargó parasztoknak kö-
vetői, BABEUF-nek és a modern communistáknak elő-
futárai. 

1 Guizot, Geschichte der englischen Revolution, I. 250—258. — Hist, 
de la révol. d'Angleterre. 1882. II. p. I — 1 5 . 
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« A tulajdonképen való levelierek — mondja GRÜN 

K Á R O L Y — a kálvinista Babeufök, chartisták és socialisták.»3 

R A N K E L IPÓT erről így ir: «Egy napon a surreyi ma-
gaslatokon, melyek a község birtokaihoz tartoztak, nagy tömeg 
embert láttak, akik a földet szántották. A szomszédos bir-
tokok tulajdonosai ezt ellenezték ; erre katonaság jelent meg 
s a szántóvető munkásokat elűzte. — Még talán a cselek-
ménynél magánál is nevezetesebb annak igazolása, melyet 
kétfélekép akartak kifejezni. 

«Egyszerre visszatértek a szászoknak a normannok fö-
lött gyakorolt jogára. A régi törvények, melyekre ellenök-
ben hivatkoznak, épen a normannok hódításainak eredményei, 
bilincsek, melyeket a nép egyik részére raknak a végből, 
hogy azt a másiknak rabszolgájává tegyék. A normann 
hódító a közszabadságot s minden egyesnek jogát sértette 
meg; a birtokoknak tulajdonosai a hódítás vezéreinek ma-
radékai, amint az utolsó király is ettől származtatja családját 
és jogait. De a parlament épen ez ellen lázítá föl a népet 
azzal az ígérettel, hogy szabaddá teszi; a nép ezért vérét 
és vagyonát áldozta föl; el lehetne tehát várni, hogy a par-
lament szavát beváltja és ama törvények kegyetlenségeit 
eltörli. A bekerített birtokhoz nem akartak nyúlni; maradjon 
az, ha úgy tetszik, az eddigi törvények oltalma alatt: de a 
bekerítetlen! a nemzet számára vissza követelték. 

«Ezt azonban — mondák — nem akarják, ismét magán-
birtokká változtatni; sőt inkább ezt az eszmét kárhoztatják: 
mert a föld mindenki számára van teremtve. A föld, melyet 
valaki vesz vagy elad, egy harmadiknak ép oly jogos bir-
toka, mint a vevőnek vagy az eladónak; de hogy ki legyen 
a birtokosa, azért álljon síkra mindenki a saját joga mellett. 
Az a föld azonban, melyet most akarnak bevetni és termé-
kenynyé tenni, valamint annak minden gyümölcse, maradjon 
közös; mert a Teremtő a földet az életföntartás kincstárául 
rendelte egyiknek úgy, mint a másiknak, minden személy-
válogatás nélkül. Náluk az adás-vevésről s az evvel egybe-
kötött törvényekről szó sem lehet. E tekintetben leginkább, 
vallási elvekből indulnak ki. 

»Mint minden kedélyben, úgy a földön is főkép a 
szeretet és önzés harcoljanak egymás ellen : a bárány és a 
sárkánynak viadala legyen az; ezek között kelljen minden-
kinek választania: ők községükben el vannak határozva 
arra, hogy a szellemet, melyből származnak, atyjokat és 
anyjokat, a földet tisztelik és ezeket igyekeznek megszaba-

1 Grün, Culturgeschichte des siebzehnten Jahrhunderts. Leipzig 1880. 

I. 546. 
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dítani a szolgaságtól és a kötelékektől, melyekbe a teremtés 
nyűgözte. Isten az emberi nemet átalán a földnek és a 
mezei vadaknak urává tette: de nem teremte némelyeket 
úrnak, másokat pedig rabszolgáknak. Ez Káin és Ábel 
harca, de nem következés, hogy mindig Ábelt kell agyonütni. 

«A levelierek nem akarnak a szentíráshoz utasíttatni, 
amely az emberiség bukása után bekövetkezett állapotokról 
beszél; hanem az Isten igéjét követik, mely kezdetben vala, 
mely az ember szívében él, mely úgy őt, mint a terem-
tésnek törvényeit, melyekhez a teremtésnek visszatérnie 
kell, létrehozta.1 

«Ezek az emberek», mondja Guizot, «magukat «ásók>-
nak (diggers) nevezték, a nép azonban levellereknek vagyis 
egyenlősítőknek hivta őket, és ezt a nevet kapták úgy a 
hadseregben mint az országban mindama kisebb csoportok, 
melyek többé-kevésbbé anarkhikus politikai és vallási esz-
mék befolyása alatt, egészen más irányú köztársaságot kö-
veteltek, mint aminő akkor Angolországban a kormányzást 
megkísérelte és az utóbbinak határozottan ellene is sze-
gültek. LILBUKNE és barátai hiában tiltakoztak e név ellen, 
hiában toldták egy cikkelyt alkotmányjavaslatukhoz, mely-
ben határozottan az áll, «hogy a birtokokat egyenlőkké tenni 
s közös birtoknak tekinteni nem szabad.» Az elnevezésnek 
természetes eredete volt; egyes föltűnő cselekmények és 
nyilatkozatok időről-időre megerősíték használhatóságát; 
tovább is így nevezték az egész pártot s a hadseregben és 
a parlamentben uralkodó köztársaságiak elérték azt a bol-
dogságot, hogy forradalmi ellenfeleiket leveliereknek ne-
vezték el. 

«A viszály (mely a mérsékeltebb independensek és a 
radikálisabb demokraták közt folyt) napról-napra fenyege-

1 A letter to the Lord Fair fax; kinyomatva a «Ilarlejan Miscellanies»-

ben XI. 492. — L. v. Ranke, Englische Geschichte (2). 1870. IV. 18—20. 

Sammtl. Werke. Bd. XVII. — «Fölötte figyelemre méltó», folytatja Ranke, 

«hogy abban az időben, mennyire megingatták úgy az egyéni, mint a tes-

tületi tulajdonnak fogalmát, még pedig oly nép között, melynek összes álla-

potai azzal elválaszthatatlanul össze vannak forrva. Egyik elterjedt hírlap a 

Skót határokon akkoriban történt bizonyos rablásnak elbeszélése alkalmából, 

azt a megjegyzést tette, hogy mennyire sajnos, hogy az embereknek élet-

föntartását illető gondoskodásuk a törvénynyel ellentétben van, és életveszély-

lyel fenyeget, de sőt azt is mondta, hogy a tulajdonjog tényleg minden bűn-

nek eredete ; miután a zsarnokot kivégezték, lehet remélni, hogy dacára a ha-

talmasok ellenállásának, ezt néhány év múlva átalánosan be fogják látni, s 

a nép eddigi visszás helyzetét meg-fogja ismerni.» (Der Moderate, 31 Juli 

1649.) A tulajdon minden bűnnek ős oka . . . Miután a zsarnok (I. Károly) 

meg van ölve, a birtokokat az egész nép javára kellene fordítani. 



több alakot öltött és már-már polgárháborúvá készült fej-
lődni; a legcsekélyebb komoly vagy nem komoly véletlen 
esemény is képes lett volna a kitörést előidézni. Lilburne a 
külvilággal való összeköttetései és levelei által még fogsága 
idején is igyekezett a mindig veszélyesebbnek mutatkozó 
lázadást úgy a városban, mint a hadseregben főntartani.1 

Mindenfelé katonai lázadás ütött ki. «Ezt a pártot meg 
kell semmisítenetek», mondá CROMAVELL az államtanácsban, 
midőn az ép oly bátor mint kőzkedveltségű LILBURNE-t 
elfogták, «vagy pedig azok irtanak ki benneteket s akkor 
titeket a világ legostobább s legnevetségesebb embereinek 
fognak tartani, mivelhogy ily alávaló ellenséget hagytatok 
magatok fölött győzedelmeskedni.» 

FA IRFAX és CROMWELL tábornokoknak nem kevés fá-
radságukba került az independensek hadseregében kiütött 
lázadást elnyomni. De leginkább az utóbbinak kellett részint 
véres szigor s még inkább hízelgés és rábeszélés által az 
elégedetlen katonákat megnyugtatni s a rendet újra helyre-
állítani. 

Már előbb, 1649. február havában parancsot kapott a 
hadsereg, mely minden gyülekezést és tanácskozást, mint a 
katonai fegyelemmel ellenkező dolgot, megtiltott s kérvé-
nyek benyújtását a katonáknak csak abban az esetben 
engedte meg, ha arról tisztjeiket tudósították. Erre a de-
mokraták fővezére, a becsületes és félelmet nem ismerő 
LILBURNE röpiratot adott ki «Anglia új rabláncainak fölfe-
dezése» cím alatt, melyben hevesen megtámadja azoknak 
az erőszakoskodását, akik kevéssel előbb alattvalóikat maguk 
biztatták, hogy a szabadság minden kihágásának ellene sze-
güljenek» (Guizot). Másik, ugyanabban az évben kiadott röp-
iratában pedig igy szól: «Völt valaha nemzedék, amely oly 
ellenszegülő, oly hűtelen és oly hitszegő lett volna, mint 
ezek ? Voltak-e valaha emberek, akik oly nagy fokú élet-
szentségre, vallásosságra s Isten és haza iránt való buzga-
lomra tartottak igényt, mint ezek ? Prédikálnak, böjtölnek, 
imádkoznak, nincs semmi oly gyakran a nyelvükön, mint a 
szentírás szavai s Istennek és Krisztusnak nevei. Cromwel-
lel alig beszélhet valaki anélkül, hogy az a mellére ne tegye 
a kezét, szemeivel ég felé ne tekintsen s Istent tanuságul 
ne hívja; sír, ordít és bűneit bánja, még akkor is, ha tőrét 
a szívedbe mártja . . . Az egész világ tudja, hogy a tisztek-
nek jelenlegi érdeke a katonákéval homlokegyenest ellen-
kezik; ha az egyiknek érdekét pártoljátok, a másikét 

1 Guizot. Geschichte der englischen Republik bis zum Tode Cromwells 

Leipzig 1854. S. 37. — Hist, de la révolulion d'Angleterre. III. 45. 
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okvetetlenül meg kell sértenetek ; és nektek ép úgy el kell 
aztán esetleg tűrnötök, hogy fületeken lyukat fúrjanak és 
benneteket rabszolgáikká tegyenek, hogy így a szabad em-
berektől könnyebben megkülönböztethessenek. Mert mik vagy-
tok ti most? Szátok be van kötve, gyalázhatnak, leigázhat-
nak benneteket, de nem szabad panaszkodnotok, segítségért 
nem könyöröghettek. Ok most a ti uraitok és ti leigázott 
szolgák vagytok. A tisztek ellen senkinek sem szabad föl-
lázadnia ; ha ők azt mondják, hogy a holló fehér, a katona 
tartozik ugyanazt utánok mondani; nem szabad számos csalá-
saikat és visszaéléseiket, hamis névjegyzékeiket s a zsoldnak 
elsikkasztását még csak említeni sem; azt a katonát, aki elég 
vakmerő tisztje ellen panaszkodni, láb alól el kell tenni.»1 

De végre L ILBURNE is, bármily nagy népszerűségnek 
örvendett, elbukott CROMWELL-nek kíméletlen szigorúsága 
alatt. Miután az esküdtek már két ízben fölmentő ítéletet 
hoztak fölötte, sokáig a börtönben kellett szenvednie, míg 
végre beleegyezett, hogy nyugodtan fogja magát viselni, 
csakhogy szabadságát élvezhesse; nemsokára meghalt és 
«hazájának példát hagyott arra, mikép kell állhatatosan 
és törvényes úton ellenkezni és az erőszak ellen a törvényre 
hasztalan hivatkozni.» 2 

SCHERR JÁNOS is azok közé tartozik, akik CROMVVELL-I-ŐI 

CARLYLE műveiből merítettek hamis tájékozást. Ettől a de-
mokratától és skeptikustól a puritán bitorlóról elfogulatla-
nabb ítéletet vártunk volna. De annyira tévúton jár, hogy a 
CROMWELL-ről irt értekezésében így szól: «Azt az embert, 
akin semmi tettetés és mesterkéltség soha nem volt, csakis 
gyenge eszűek és készakarva bárgyú rágalmazók nevezhetik 
képmutatónak. Egyik napon valamelyik bizalmas levelében 
így szólt: «Olyan beszédmodort szeretek, amely egyenesen 
a szívből jön és semmi erőltetett vagy tettetett nem látható 
rajta.» 3 A szó legnemesebb értelmében jámbor ember volt. 
De értsük meg jól, mindemellett ő a XVII . század puri-
tánja és a puritanismus feje volt. Ebből magyarázható meg, 
hogy Olivér jámborságát sokszor a vér és a tűz pusztításai 
jelezték.» 4 

«Ha a király név a szó legnemesebb értelmében valódi 
és igazi népkormányzót és államigazgatót jelent, akkor 

1 Geschichte der engl. Revolution II. 32. 33. — Ilistoire III. 38. 39. 
2 Guizot, Geschichte der engüsehen Republik bis zum Tode Cromwells. 

S. 31. 228. — Histoire de la révol. d'Angleterre. IV. 43. 

Olivér Cromwell's Letters and Speeches. Ed. by Th. Carlyle. Leipzig, 

Tauchnitz 1861. Vol. II. p. 284. «1 üke expressious when they come plainly 

fiom the Heart, and are not strained nor affected.» 

* Scherr, Menschliche Tragikomoedie, 1884, IV. 8—10, 



sohasem létezett igazabb király Nagybrittánián kívül, se 
belül, mint aminő Cromwell volt. — De hát miért nem 
tette magát nyíltan és minden habozás nélkül királylyá ? 
Mert a hadsereg, amelyre a parlamenttel szemben támasz-
kodhatott volna, egész nyíltan királyságellenes volt. Ezek 
a fegyveres szentek a commonwealth szóért rajongtak; ké-
szek voltak az ő kedves tábornokukat, mint Szabbaoth 
Istenüknek hadi eszközét, a köztársaság dictatorává tenni, 
de jámbor kardjaikat azonnal és kétségen kívül ellene for-
dítják vala a «king (király) Olivérnek.» — húz nagyon he-
lyes és egyetlen és valódi oka annak, hogy CROMWELL, 

dacára, hogy a korona után annyira epedett, a királyi címet 
végre mégis visszautasította. Igen, mert a szőlő «sava-
nyú» volt! 

«E külső kényszerítő okokkal», folytatja SCHERR, «belső 
okok is egyesültek. Ha valaki azt hinné, hogy Crom-
well a király címet csak képmutatásból vagy játékból vo-
nakodott ismételtén elfogadni, az e nagy ember ellen égbe 
kiáltó igazságtalanságot követne el. Az igazságosság — a 
valóban nagy és jó embereknek e fő jellemvonása — igen, 
lelkének igazságossága tiltá ezt neki. Erezte, hogy a ko-
rona elfogadása saját múltjának megtagadása lenne, hogy 
a megkoronázott Cromwell önmagával való föltűnő ellen-
mondás lenne. Az, aki már egy koronát az azt viselő fővel 
együtt hóhérpallos által leüttetett, nem tehetett koronát 
a saját fejére.»1

 CROMWELL ezt a szembeszökő ellen-
mondást nagyon is akarta, csak elég okos volt azt belátni, 
hogy lehetetlen vagy legalább is még veszélyes volt az utolsó 

megtenni. 

«Dacára roppant fáradozásainak», mondja GUJZOT, «nem 
sikérült a hadsereg néhány legbefolyásosabb vezérét ügyének 
megnyernie; azok a terve ellen való ellentállásban kitartók 
voltak, részint irigységből, részint a köztársasághoz való 
ragaszkodásból, vallási fanatismusból, neheztelésből ama ma-
gaviselete miatt, melyet a tábornokok iránt tanúsított, s 
néhányan még közel rokonai közül is, mint veje FLETTWOOD 

és sógora DESBOROUGH családi érdekből; mert meg voltak 
győződve, hogy a monarkhiának visszaállítása csak STUART 

KÁROLY-nak lenne hasznára. CROMWELL-nek a nemzet részéről 
sem volt több kilátása ; ez ugyan nem ellenkezett, de nem 
is tett semmit vezére tervének előmozdítására; nem volt 
képes a nemzetet arról meggyőzni, hogy tervének végre-
hajtása csakis a népnek válik előnyére; azért egykedvű 
kíváncsisággal szemlélte az a vállalatot, mint a személyes 
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dicsvágy és politikai párttaktika mesterfogását. Az angol 
nép ösztönszerűleg meg volt arról győződve, hogy helyzete 
azáltal csak nagyon keveset fogna változni és hogy, ha a 
tervezett változás csakugyan létre is jönne, azzal még sem 
nyerné vissza azt, ami leginkább szívén feküdt — igazi 
királyát és parlamentjét. A bizalom indulatát nem lehet a 
népek szívében tetszés szerint fölkelteni, és gyakran a leg-
ügyesebb egyéneknek sem sikerül azokat valamire rábe-
szélni, akiket már többször megcsaltak . . . 

«Mialatt Cromwell, arcán a jámbor közönyösség kife-
jezésével, még mindig bátorító reménységet tanúsított, 
úton-útfélen röpiratot terjesztettek, melynek címe ez volt: 
«Az agyonütés nem gyilkosság.» 1 A röpirat a «Cromwell 
Olivér ő fenségének» szóló ajánlás után e szavakkal kez-
dődött : «Szándékom fönségednek az igazat, melyet még 
senki meg nem mondott, megmondani, s a népnek meg-
mutatni, hogy mily nagy kárt okoz fönségednek és ön-
magának, ha azt még tovább is halogatja. Fönséged 
dicsőségére válik népeért meghalni, s utolsó perceiben ki-
mondhatatlan vigasztalására fog szolgálni, ha meggondolja, 
hogy mily nagy hasznára lesz a világnak, ha fönséged be-
lőle elköltözik. Majd csak akkor fogják önt, Mylord, jogosan 
megilletni azok a címek, melyeket most magának követel; 
csak akkor lesz igazán hazájának megszabadítója, melyet 
olyan rabszolgaság alól szabadít föl, amely alig különbözik 
attól, melyből Mózes a népet megszabadította. Akkor lesz 
ön valóban reformátor, aminőnek most látszani akar, mert 
csak akkor lesz a vallás ismét helyreállítva, a szabadság 
megnyerve s akkor fogják a parlamentek ama jogokat él-
vezni, melyekért küzdöttek . . . Mindezeket reméljük fönsé-
gednek boldog kimúlásától. Azért szerkesztém ezt az iratot, 
hogy e végtelen jótéteményben minél hamarabb részesüljünk 
és ha iratomnak csakugyan olyan eredménye lesz, aminőt 
én tőle várok, akkor fönséged csakhamar túl fog lenni az 
emberi gonoszság határán s ellenségei csak emléke ellen 
fogják intézhetni azokat a csapásokat, melyeket ön már 
többé nem fog érezni.» Ez a röpirat, mely tömérdek szám-
ban elterjedt s melyet mohó vágygyal olvastak, a protector 
barátjait rettegéssel tölté el. 

«De ő azért hatalmas és félelmes maradt. Mindazáltal 
tekintélyén nagy csorba esett . . . Világos, hogy Cromwell 
ez ügyben tanúsított magaviselete miatt kortársai előtt te-
kintélyéből sokat vesztett; többet kísérlett meg, mint a 
mennyit végbevihetett volna — tervet készített, melyet 

1 «Killi»g no murder.» 



aztán abbanhagyott. Aki oly magasan és oly sikamlós me-
redeken áll, kénytelen vagy állandóan fölfelé haladni, vagy 
mozdulatlanul megállni; ha fölfelé haladásának kísérletében 
szünetel, akkor okvetlenül mélyebbre kell sülyednie» 1 

«Anglia kormányzása soha jobb nem volt, mint Crom-
well alatt» —• mondja CARLYLE-SCHERR. 

Ennek ellenében GIOVANNI SAGREDO velencei követ, mint 
szemtanú, Londonból 1656 október 6-án következőleg ir: 
«Itt vagyok Angliában; ez az ország egészen más, mint 
Franciaország; itt nem látunk hölgyeket, akik az udvarhoz 
bejárnak, hanem csak dámvadakat, melyekre vadászni szok-
tak, nem látunk előkelő lovagokat, hanem csak lovasságot 
és gyalogságot; zene és ballet helyett csak trombita har-
sogás és dobpergés hallatszik; itt nem beszélnek Ámorról, 
hanem csak Marsról; nem víg-, hanem csak szomorújáték-
ról ; nincsenek szépségtapaszok az arcokon, hanem puskák 
a vállakon; nem azért virrasztanak, hogy mulassanak, hanem 
szigorú miniszterek sohasem engedik ellenfeleiket nyugodni. 
Szóval, itt nem lát az ember mást, mint megvetést, gyana-
kodást s vad, fenyegető arcokat . . . Károly király túlságo-
san jó volt ilyen rossz korszakban. Cromwell a parlamentet 
szétkergette; egyedül beszél és hazudik; királyi hatalma 
van, habár címe hiányzik is hozzá. Protector címet visel, 
de a nemességet megsemmisíti. A nagy hadcsapatok biz-
tositják számára a hatalmat, de az országot elnyomják s 
tönkre teszik. Az összes pénzt a katonák emésztik föl. A 
gépezet erős, de még sem fog tartós lenni, mivel nagyon 
erőszakosan dolgozik.»2 

CROMYVELL a parlamentet nagyon tanulságos módon 
űzte szét. Midőn hallá, hogy a ház olyan törvényjavaslatot 
készül elfogadni, amely az új választásokat szabályozni fogná, 
elhatározta, hogy a parlamentet szétugrasztja és a kormányt 
saját kezébe ragadja. GUIZOT erről így ir: «Cromwell 
Lambert és öt vagy hat tiszt kíséretében azonnal elhagyta 
Withehallt, útközben magához csatolt egy készen álló sza-
kasz katonát, ezekkel, a Westminsterbe érve, a parlament 
bejáratát, a többiekkel pedig az előcsarnokot záratta el s 
némelyeket az ülésteremnek közvetetlen közelében állított 
föl és minden föltűnés nélkül, mint rendesen, mikor nem 
viselt egyenruhát, fekete ruhában s szürke gyapjú haris-
nyákkal a terembe lépett. A szót ismét Vane ragadta meg 

1 Guizot, Geschichte der englischen Republik bis zum Tode Cromwell's 

1854. S. 374. 379. 381. — Histoire de la révolution d'Angleterre. Par M. 

Guizot. Paris. 1854. (1 éd.) IV. 318—332. 
3 Guizot, Geschichte ect. II. 332. 333. — Histoire IV. 239. 240. 
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s szenvedélylyel bizonyítá a bilinek sürgős voltát. Crom-
well szokott helyére ült s a szónokot hallgatá . . . Vane 
fölhívta a házat, hogy a bilinek elfogadásában a szokott 
formaságokat mellőzze. Cromwell Harrisonnak jelt adott s 
így szólt: «Itt az idő, meg kell tennem.» «Sir», figyelmez-
tető őt remegve Harrison, «nagy és fölötte veszélyes a 
vállalat.» «Igaza van», válaszola Cromwell s még negyed 
óráig várakozott. Vane befejező beszédét; a szónok kérdést 
akart intézni, midőn Cromwell fölkelvén, kalapját levette s 
beszélni kezdett. Kezdetben dicséré a parlamentet és annak 
tagjait, magasztalé a közjólét körül tanúsított buzgalmukat 
és gondoskodásukat; de lassankint változtatá hangját s mind 
hevesebb és szenvedélyesebb lőn; a ház tagjainak szemre-
hányást tett lassuságuk, birvágyuk, önzésük s az igazságos-
ságnak megvetése miatt. «Önöknek nincs szívok a közjó 
érdekében, arra törekedtek, hogy a hatalom polcán állan-
dóan megmaradhassanak. De eljött az idő s az Úr készen 
van önökkel! Céljainak előmozdítására méltóbb eszközöket 
választott. Az Úr karonfogott engem s megparancsolá, hogy 
ezt megtegyem!» Vane, Wentwoorth és Martyn fölálltak, 
hogy válaszoljanak neki, de nem engedé őket szóhoz jutni. 
«Azt gondolják talán», mondá, «hogy ez nem parlamentalis 
beszédmodor ? Azt én jól tudom, de tőlem önök mást ne 
várjanak.» Végre mégis sikerült Wentwoorthnak szóhoz jut-
nia; kijelenté, «hogy életében ma először hallott a parla-
menthez ily szokatlan hangon beszélifi és hogy ez annál 
borzasztóbb, mivel az a szolgája beszél hozzá ily hangon, a 
kibe oly nagy bizalmat helyezett, akiért oly sokat tett s 
akit példátlan nagylelkűségében azzá tett, ami jelenleg.» 
Erre Cromwell föltette a kalapját s helyéről fölugorván, a 
terem közepére ment és így kiáltott: «Várjatok, ez mái-
elég; csevegésteknek majd végét szakítom én — hívjátok 
be őket!», szólt Harrison felé fordulva. Erre az ajtó föltá-
rult s Worsley ezredes vezérlete alatt húsz vagy harminc 
fegyveres lépett a terembe. 

«Ti nem vagytok parlament», kiálta Cromwell, «taka-
rodjatok, adjatok tisztességesebb embereknek helyet.» A 
teremben alá s föl járkált, lábával toporzékolt s parancsokat 
osztogatott. «Húzzátok le onnan!» mondá Harrisonnak, a 
szónokra mutatva, aki még mindig a székén ült. Harrison 
fölszólítá, hogy jöjjön le, de Lenthal nem mozdult. «Rántsá-
tok le», ismétlé Cromwell. Harrison a szónok ruháját meg-
ragadá, mire az vonakodás nélkül elhagyá helyét. A szónok 
mellett Sidney Algernon ült. «Dobjátok ki!» kiálta Crom-
well, de Sidney nem mozdult. «Dobjátok ki!» ismétlé 
Cromwell s Harrison és Worsley vállon ragadták Sidneyt, 
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mire az fölkelt és kiment. «Ez gyalázat», kiálta Vane, «ez 
minden joggal és tisztességgel ellenkezik!» «Sir Harry 
Vane, Sir Harry Vane!» viszonzá Cromwell, «ön megaka-
dályozhatta volna ezt a szokatlan eljárást, de ön szemfény-
vesztő s még a közönséges becsületességről sincs fogalma. 
Isten mentsen meg Sir Harry Vanetól!» S az átalános za-
var közepette az előtte elhaladó képviselőket gyalázó sza-
vakkal illette. «Részegesek és házasságtörők vannak köz-
tetek», szólott,- miközben Mr. Gallonerre és Wentworth 
Péterre tekintett. Martyn Henrikhez pedig így szólott: 
«Szabad itt kurafinak ülni és kormányozni?» Az asztalhoz 
lépett, melyen a jogar feküdt, melyet a szónok előtt szok-
tak hordozni és katonáit előkiáltá: «Mit csináljunk ezzel a 
játékszerrel (bauble)? Vigyétek el!» Többször említé: «Ma-
gatok kényszeritétek engem erre!» «Még nem ment ön 
annyira, hogy a dolgot a rendes mederbe vissza ne terel-
hetnők», mondá neki Allén Aldermann, «parancsolja meg 
katonáinak, hogy a házat azonnal hagyják el és a jogart 
hozassa vissza: és akkor az ügyek megint a rendes uton 
fognak haladni.» Cromwell dühös lett s számadásra vonta 
Allent néhány százezer font sterling miatt, melyeket az, 
mint a hadsereg pénztárosa, állítólag elsikkasztott. «Nem az 
én hibám», viszonzá Allén, «hogy számadásom még min-
dig (nincs rendben; én azt több ízben a ház elé terjesz-
tettem.» Erre Cromwell őt elfogatá s katonák födözete alatt 
elkísértető. Az ülésterem üres lőn; az összes iratokat be-
csomagoltatá, a szolgálatban levő jegyző kezéből átvevé az 
épen tárgyalás alatt levő s elfogadásra ajánlott föloszlató 
bilit, a termet elhagyta, az ajtókat bezáratta s visszatért 
Whitehallba. 

«Hazaérkezve, több katonatisztet talált ott, akik az ügy 
kimenetelére várakoztak. Elbeszélte nekik, amit a házban 
tett. «Midőn odamentem», mondá, «nem gondoltam arra, 
hogy oly messze menjek, de mivel Isten lelkét oly erősnek 
éreztem magamban, a testet és vért többé nem kérdeztem.» 
Néhány óra múlva, délután, értésére esett, hogy az állam-
tanács Whitehallban ép akkor összeült a szokott gyűlhe-
lyén, Bradshaw elnöklete alatt. Azonnal a gyűlésbe ment 
Harrison és Lambert kíséretében. «Urak! ha önök itt mint 
magánemberek jöttek össze», mondá, «akkor nem hábor-
gatom önöket; de ha mint államtanács vannak itt, akkor e 
teremben nincs heíyök s mivel bizonyára tudják, hogy ma 
reggel a házban mi történt, gondolják meg, hogy a parla-
ment föl lőn oszlatva.» «Sir», válaszola Bradshaw, «hallot-
tuk, hogy mit tett ön ma reggel a házban s néhány óra 
múlva egész Anglia fogja tudni. Azonban Sir, ön nagyon 

16* 
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téved, ha azt hiszi, hogy a parlament föl van oszlatva, mert 
azt a világnak semmiféle hatalma sem oszlathatja föl, hanem 
csak maga magát. Ezt jól fontolja meg.» Erre mindnyájan 
fölkeltek s a termet elhagyták. Másnap, 1653 ápril 21-én a 
«Mercurius Politicus»-ban, Cromwell lapjában, ez volt olvas-
ható: «A lord-tábornok tegnap-a parlament elé különféle 
ügyeket terjesztett, amelyek a parlamentet arra birták, hogy 
üléseit megszakítsa, amit meg is tett, mire a szónok és a 
tagok eltávoztak. Az okok, melyek erre alkalmat adtak, 
rövid idő múlva közhírré tétetnek.» Ugyanaznap a járók-
kelők a parlament ajtaján kifüggesztve egy hirdetményt 
láttak, melyet alkalmasint az előtte való éjjel valamelyik 
lovag ragasztott oda, aki örült, hogy a köztársaságiakon 
egy királygyilkossal állhat boszút s rajta ez állott: «Ez a 
ház bútorzatlanul bérbe adandó.» 1 Az egész eljárás oly vi-
lágos, oly sokatmondó fényt vet Cromwellre, a «szabadság-
hős»-re s a hosszú parlamentnek puritán erényhőseire, hogy 
részünkről minden megjegyzést fölöslegesnek tartunk.» 

Pauli Kheinhold is irt CROMWELL-ről értekezést, de 
amelyen szintén meglátszik CARLYLE lelkesedésének befo-
lyása, s így nagyon elfogultan és a legszebb színben rajzolta 
le a tábornokot.2 Ehhez képest GUIZOT elfogulatlanul és 
igazságosan jellemzi őt; s műve egész máig a legjobb 
mű ebben a tekintetben. A kitűnő francia történész «Az 
angol köztársaság történelme egész Cromwell haláláig» 
című művének végén így szól: «Cromwell vallásos hitének 
nagyon kevés befolyása volt magatartására; a világon elő-
forduló szükségességek, számítások és a szenvedélyek 
többször befolyást gyakoroltak reá s ő cynikus kiméletlen-
séggel alkalmazkodott hozzájuk, mert elhatározta, hogy 
minden áron győzni, nagygyá lenni, uralkodni fog. A ke-
resztény a forradalmi államférfi és kényúr elééi meghátrált, 
de jóllehet meghátrált, azért még sem tünt el egészen; a 
keresztény hit élve maradt lelkében bármennyi gazsággal 
és hazugsággal volt is ez terhelve, s midőn az utolsó meg-
próbáltatás ideje elérkezett, hatalmát ismét érvényesítette és 
hogy Tillotson érsek szép szavaival éljünk: «Cromwellnek 
vallásos lelkesedése, képmutatása fölött győzedelmet ara-
tott.» 1658. szeptember másodikán egyik lázroham után, 
mely deliriummal végződött, ismét magához tért; káplánjai 

1 Guizot, Geschichte der engl. Revolution. II. 202. 205. — Histoire de 

la révulotion d'Angleterre III. 3 4 7 — 3 5 2 . 
2 Sybels, Iiistorische Zeitschrift VIII. 298. — Pauli, Aufsätze zur eng-

lischen Geschichte. 1869. S. 3o i—3 4 8 . — «Der neue Plutarch.» Ilerausg. 

von R. Gottschall. Leipzig 1874. Bd. I. 
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ágya körül ültek. «Mondja», kérdé az egyiktől, «lehetséges 
a kegyelem állapotát elveszteni?» «Az nem lehet», válaszold 
a káplán. «így tehát nyugodt vagyok», mondá Cromwell, 
«mert tudom, hogy egykor a kegyelem állapotában voltam.» 
Megfordult és hangosan kezdett imádkozni1 . . . Cromwell 
halálakor hatalmának és nagyságának tetőpontján állott. 
Minden várakozásán fölül sikerült neki, sokkal szerencsé-
sebb volt mint sok olyan ember, aki mint ő, lángesze által 
emelkedett oly fényes állásra; mert ő a legellentétesebb 
terveket egyenlő eredménynyel kisérlette meg és hajtotta 
végre. Ama tizennyolc év alatt, míg ő a világ színpadán 
mint folyton győzelmes hadvezér szerepelt, hazájában föl-
váltva hol zavart okozott, hol rendet csinált, forradalmat 
támasztott és büntetett, kormányt buktatott és újat alkotott. 
Az uralkodó szenvedélyeket és a napi érdekeket minden 
időben és körülmények között előre megérezte, és azokat 
uralmának megerősítésére eszközül használta, s anélkül, hogy 
sokat kérdezte volna, vájjon előbbi magatartásához nem 
lett-e hűtelenné, csak arra gondolt, hogy a nép hangulatával 
egyetértve győzzön s magatartásának következetlenségeit 
hatalmának győzelmével igazolhassa . . . A világ még soha 
nem látott arra példát, hogy valaki oly sok harc és veszély 
között, annyira állandó és sokoldalú eredménynyel és vál-
tozatlan szerencsével működött volna, mint Cromwell. 

«De azért Cromwell mégis nagy szomorúság közt halt 
meg. Nemcsak azért szomorkodott, mert meg kelle halnia, 
hanem és mindenekelőtt azért, mivel anélkül kellett meg-
halnia, hogy valódi és végső célját elérte volna. Belefáradva 
a saját kezei által okozott pusztításokba, hazáját új és szilárd 
kormánynyal akarta megajándékozni — oly kormánynyal, 
mely az ő szükségleteinek egyedül lett volna képes meg-
felelni, s ez a parlament által korlátolt monarkhia. S egy-
úttal még a síron is túlható dicsvágygyal igyekezett nevének 
és utódainak a trónt megszerezni. De mind a két terve 
meghiusult: gonoszságai oly akadályokat gördítettek eléje, 
melyeket sem lángesze, sem kitartó akarata nem birt le-
győzni s jóllehet személyét hatalom és hírnév koronázta, 
meg kelle halnia úgy, hogy legdrágább reményeinek meg-
hiúsulását látta s a két ellenséget, melyek ellen legbuz-
góbban küzdött: az anarkhiát és a Stuartokat hagyta örö-
köseiül. 

«Isten azoknak a nagy embereknek, akik nagyságukat 
lázadásokra és forradalmakra alapítják, nem engedi meg, 
hogy az államok kormányait, a jövőt illetőleg, tetszésük 

1 Histoire de la révolution d'Angleterre. IV. 392. 
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szerint rendezzék el.» 1 — így itéli meg Cromwellt Guizot, 
a puritán francia, s valóban jobb akaratú és elnézőbb bíróra 
nem találhatott volnál de ő is sokkal belátóbb és igazsá-
gosabb, sem hogy Cromwellt úgy mutatná be, mint protes-
táns szentet és hőst, mint CARLYLE, PAULI stb. 

A legújabb monografia is, melyet Cromwellről nem 
régen BROSCH 2 MÓR IC irt, szintén Carlyle3 nyomán indul és 
annak szellemétől van befolyásolva. A puritán forradalom-
nak és főhősének ő is védője és bámulója. I. KÁROLY-nak 
haláláról így szól: «A király magatartása férfias és szilárd 
volt, a jelen volt közönség részvéttel viseltetett a vádlott 
iránt, a törvényszék elnökének, BRADSHAW-nak, M ILTON 

egyik nagybátyjának magaviselete egyáltalán méltósággal 
teljes és mérsékletes (?), de még sem minden erőszakos-
kodás és szigorúság nélkül való volt. Az Ítéletet január 27-én 
hirdették ki s 30-án hajtották végre. Károly szilárd lép-
tekkel ment a vérpadra s mint hős, vagy mások állítása 
szerint mint vértanú halt meg. — Midőn a hóhér pallosának 
tompa csapása elhangzott, a vérpadot körülálló tömeg 
kebeléből a rémület vészkiáltása tört ki, mely elemi erővel 
törvén elő azt bizonyítá. hogy az angol nép többsége és 
London lakossága Károlynak lefejeztetését hallatlan gazság-
nak tartá és semmikép sem kivánta. Mivel pedig a törté-
nelem ítélete a tényálladék ismeretén alapul, az e szomorú 
esetre nézve a következőleg hangzik: I. Károly kivégezte-
tése nem a népfönségnek, hanem a katonauralomnak műve 
volt, mire a hőslelkü puritán harcosok ama meggyőződésben 
határozták el magukat, hogy Károly csakugyan bűnös s 
ama hitben, hogy az ószövetségi könyvek kötelességökké 
teszik a bűnösnek megbüntetését, hogy a két polgárhábo-
rúban kiöntött sok vér egy emberen megboszultassék. 

1 Guizot, Geschichte II. 415. 416. — Ilistoire IV. 398—400. 

2 M. Brosch, Olivér Cromwell und die puritanische Revolution. Frank-

furt a. M. 1886. 
3 Stern Alfréd (Geschichte der Revolution in England, 1881. S. 132.) 

így szól Carlyleről: «Több kötetből álló «Olivér Cromwell's Letters and 

Speeches With elucidations» művét, mely először 1845-ben, s azóta gyak-

rabban és többször látott napvilágot és pedig bővített kiadásban, a hősök 

imádását illetőleg nem lehet menteni, s a szerzőnek mystikus, szak-

gatott beszédmodora s a költői szabadság által, melyet magának megenged, 

sokszor különös benyomást gyakorol az olvasóra, különösen midőn hősének 

nyilatkozataival saját ítéletét egyesíti. Azonban, a puritán hadvezér és állam-

férfi nagyságát, csakis levelei és beszédei alapján először e műből kezdték 

megismerni.» 
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Mind Cromwelí, mind a többség, mely a király fölött 
itélt, ettől a tudattól indíttatva itélte őt halálra.1 

CROMWELL katonáiról, kiket a liberális történetírók rö-
viden egyre-másra szentekké szoktak avatni, BROSCH így nyi-
latkozik: «Látjuk, hogy a szenteknek e seregében is ural-
kodott a testi vágy, mely miután ellenség, melylyel harcolni 
kellett volna, nem volt, kitört s a szigorú fegyelem föntar-
tására hátrányos volt. A zsoldhátraléknak kifizetése az új 
kormánynak nem csekély gondot okozott s nem tehette, 
hogy annak újból való fölszaporodását megakadályozza. A 
katonákat a polgárokhoz szállásolták be, de lakbér fejében 
minden katona után naponkint 6 pencet ígértek. Előfordult, 
hogy a katonatisztek a 6 pence lakbért ahelyett, hogy az 
illető szállásadóknak kifizették volna, zsebredugták: azért 
kényszerülve voltak egyenesen a szállásadó polgároknak 
fizetni. Ha tehát már a katonatisztek magaviselete sem volt 
minden tekintetben kifogástalan, annál kevésbbé volt az a 
közkatonáké. Sőt a csapatok durva kihágásokat követtek el, 
úgy, hogy az államtanács egy alkalommal panaszra fakadt, 
hogy a kihágóknak, — akik úgy viselék magukat, 
mintha meghódították volna a nemzetet, — barbár viselete 
a néptömeget elidegeníti az új kormánytól; más alkalommal 
pedig sóhajtozva jövendőié meg, hogy az ország békéjének 
vége lesz s minden a fékvesztett katonáknak törvényt nem 
ismerő akarata alá kerül.»2 

Arra vonatkozólag, hogy CROMWELL a koronát vissza-
utasítá, BROSCH így nyilatkozik: «Azt nem lehet elvitatni, 
hogy Cromwell foglalkozott azzal az eszmével, hogy király 
lesz, s hogy a parlamentnek azt a határozatát, amely őt a 
királyi cím elfogadására fölszólítá, elég hatalma lett, volna 
megakadályozni, de nem akarta. — Több oldalról tudjuk, 
hogy Cromwell, midőn a királyi címet visszautasítá, csak 
jobb időre és kedvezőbb alkalomra várt, hoĝ y azt elfogad-
hassa. S az, amit a visszautasítás után azonnal tett, ennek 
az értesülésnek teljes hitelt szerez.»3 

1 Brosch, S. 324. 325. Minden forradalmár meg van győződve áldoza-

tainak bűnös voltáról, és a saját abbeli jogáról, vagy kötelességéről, hogy 

azokat az áldozatokat meg kell büntetni, meg kell ölni — Robespierre és 

Cromwell, szintúgy, mint a modern nihilisták és anarkhisták. 
2 Calendar of State Papers. Domest. 1649. p. 61. 162. s. 237. — 

Brosch S. 328. 
3 Brosch, S. 481. 482. 



Az angol nagy forradalomnak vallási oldalát s neveze-
tesen azt a szerepet, melyet abban a kálvinista puritánság 
játszott, még közelebbről meg kell vizsgálnunk, hogy ezál-
tal a reformatió és a forradalom között levő összefüggés 
kitűnjék, s azért, mert a puritánság Anglia egész újabb tör-
ténelmének, népe jellemének és mélyre ható befolyásának 
alapos ismerete nélkül reánk nézve érthetetlenné válik. 

«A separatisták üldöztetése», mondja MACAULAY,1 «elég 
kemény volt arra nézve, hogy őket fölingerelje, de nem 
volt elég kemény arra, hogy megsemmisüljenek. A meg-
adásig nem voltak megtörve, hanem azt üldözés vaddá és 
hajlithatatlanná tevé őket. Az elnyomott felekezetek szokása 
szerint a saját boszúvágyaikat az istenfélelem érzelmével 
cserélték föl, indulataikat olvasás és elmélkedés által erősí-
tették, a szenvedett igazságtalanság fölött tépelődtek s mi-
dőn elkezdték ellenségeiket gyűlölni, azt hitték, hogy csak 
az égnek ellenségeit gyűlölik. Az újszövetségben termé-
szetesen kevés olyan hely akadt, mely még hamis magya-
rázat szerint is a gyűlölet szenvedélyének kielégítését elő-
mozdítani és megengedni látszék. Az ószövetség azonban 
oly nép történelmét tartalmazza, melyet Isten kiválasztott, 
hogy az ő egységének tanúja, boszújának végrehajtója le-
gyen, s tőle különösen azt a parancsot kapta, hogy sok 
olyan dolgot tegyen, amelyek az ő határozott parancsa 
nélkül a legsúlyosabb gonosztettek lettek volna. A mogorva 
és sötét szellemekre nézve nem volt nehéz, az ilyen törté-
nelemben sok olyat találni, amit félre lehetett magyarázni, 
csak azért, hogy kívánságaikat kielégíthessék. Azért is a valódi 
puritánok kiváló előszeretettel viseltettek az ószövetség 
iránt, amit ők ugyan nem akartak beismerni, de ami min-
den érzelmeikből és szokásaikból visszatükröződött. A héber 
nyelvet tisztelték, de megtagadták ezt a tiszteletet attól a 
nyelvtől, melyen Jézus elbeszélései és Sz. Pál apostol levelei 
irvák; gyermekeiknek a keresztségben nem a keresztény 
szentek neveit adták, hanem a héber pátriárkákét és had-
vezérekét. LuTHER-nek és KÁLVIN-nak határozott nyilatko-
zataival ellentétben a vasárnapot, melyen a kereszténység 
ősidőktől fogva Jézus föltámadásának emlékünnepét üli, a 
zsidó szombattal cserélték föl. Mózes törvényeiben jogi 
alapelveket s a birák és a királyok könyveiben előző esemé-
nyeket kerestek, hogy maguktartását azok szerint irányoz-
zák; gondolataik és szavaikban mindig olyan dolgokkal 
foglalkoztak, melyekről alig hiszszük, hogy utánzásra méltó 
példákul tartattak volna fönn. Azt a prófétát, aki a fogoly 

1 History of England. Tauchnitz. Edit. I. 7 8 — 8 1 . 
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királyt darabokra vagdalta, a lázongó hadvezért, aki a királynő' 
vérét kutyákkal itatta, azt az asszonyt, aki adott szavának 
s a keleti vendégszeretetnek ellenére menekülő vendégének, 
aki asztalánál evett és sátorában aludt, agyvelejét szöggel 
átfúrta, például állították ama keresztények elé, akik feje-
delmek és főpapok zsarnoksága alatt szenvedtek. Az erköl-
csiséget és erkölcsöt olyan törvénynek rendelték alá, amely 
nagyon hasonlított a zsinagógának legrosszabb törvényeihez. 
E merev felekezetnek ruházata, életmódja, nyelve, tanulmá-
nyai, élvezetei a farizeusokéhoz hasonló alapelvek szerint 
voltak szabályozva, akik tiszta kezükre és bő nyakkendő-
jükre való büszkeségükben a Megváltót, mint a szombat 
megszentségtelenítőjét és iszákos egyént szidták, gyalázták. 
Bűn volt a májusfára koszorút akasztani, a jóbarát egész-
ségére inni, solymot fölbocsájtani, szarvasra vadászni, sak-
kozni, gyászfürtöket viselni, inggallért keményíteni, a tün-
dérkiralynőt1 olvasni. Ilyen törvények, melyek LUTHER 

szabad és vidám kedélyére elviselhetetlenek, ZwiNGLi-nek 
értelmes és bölcselkedő értelmére pedig megvetendők lettek 
volna, az egész életet zárdai sötétséggel vették körül. A pro-
testánsoknak ez új iskolája a tudományt és a szónoki tehet-
séget, melyek által a nagy reformátorok annyira kitűntek s 
melyeknek az általuk elért eredményt köszönhették, bizal-
matlanul, sőt mondhatni egész ellenszenvvel nézték. Némely 
rigoristák meggondolták, ha váljon tanítsák-e a latin nyel-
vet, mert abban a Mars, Bacchus és Apolló nevek előjön-
nek; a szépművészeteket egészen száműzték; az orgona 
ünnepélyes hangját babonának tartották, BEN JOHNSON könyű 
zenéjét2 kicsapongónak tekintették; Angliában a szép fest-
ményeknek egy része előttök bálványszerű, más része pedig 
illetlen volt. A túlbuzgó puritánt más emberek azonnal föl-
ismerték menéséről, ruházatáról, sima hajáról, savanyú 
arcáról, szemforgatásáról, orrhangú beszédjéről kiváltké-
pen pedig különös beszédmodoráról. Minden alkalommal a 
szent irás igéit használták, kiejtésöknek, mely jogosan idézte 
föl úgy a főpapok követőinek, mint a szabadelvűeknek gú-
nyolódását, az angol nyelvbe beerőszakolt hebráismusok s 
a régi kornak s egy messze országnak szabad lyrai köl-
tészetéből vett s az angol életnek közönséges jellemzé-
sére alkalmazott képletek valának legszembeszökőbb saját-
ságai. r 

«És így terjedt mindinkább a XVII . századnak első 
negyedrészében a politikai és vallási szakadárság, mely a 

1 The Fairy Queen, Feenkönigin, Spenser Ödönnek híres költeménye. 
2 Apróbb zenei játékok. 
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XVI. században kezdődött. Withehallban (a királyi várkas-
télyban) a török kényuréhoz hasonló elméletek váltak di-
vattá ; a köztársaság felé hajló elméletek pedig az alsóház 
nagyrésze előtt találtak kedvező visszhangra.1 A püspöki 
egyház heves követői (az angol főegyház «The violent pre-
latists», mondja az eredeti) akik a királyi előjogokhoz (ab-
solut uralkodáshoz) ragaszkodtak és a heves puritánok, kik 
mindnyájan a parlament kiváltságainak szószólói voltak, 
egymás iránt kölcsönösen hevesebb ellenszenvvel és ellen-
ségeskedéssel viseltettek, mint az elmúlt korszakban a ka-
tholikusok és protestánsok. 2 

«Midőn a puritánok a nagy zűrzavar utján uralkodásra 
jutottak, olyan türelmetleneknek mutatkoztak s mindenbe 
annyira beavatkoztak, amint csak LAUD

 3 valaha tette; 
nemcsak az egyházakban, hanem még a magánházakban is 
szigorú büntetés alatt megtiltották az egyetemes imakönyv-
nek használatát (Common Prayer Book). Súlyos bűn volt, 
ha a gyerek atyja betegágyánál merészkedett ama gyö-
nyörű imádságok közül valamelyiket elmondani, amelyek 
negyven emberöltőn át enyhítették a keresztény szívnek 
aggodalmait.4 Szigorú büntetés várt azokra is, a kik a kál-
vinista istentiszteletet gyalázni bátorkodtak; a legszeplőte-
Ienebb jellemű papokat nemcsak javadalmaiktól fosztották 
meg, hanem néha a fanatikus tömeg durvaságainak is 
áldozatul dobták. Az egyházakat és a sírokat, szép mű-
darabokat és az ó-kornak ritka maradványait a leggyalá-
zatosabb módon eléktelenítették. A parlament elrendelte a 
királyi képgyűjtemény mindama festményeinek a megége-
tését, amelyek Jézust vagy a boldogságos szüzet a kisded 
Jézussal ábrázolják. A szobrászat ép úgy járt, mint a fes-
tészet; a nymfákat és gráciákat, a jóniai véső műveit puri-
tán kőfaragóknak adták át, hogy azokat tisztességes alakba 
öltöztessék. 5 A kisebb bűnök ellen az uralkodó párt buz-

1 I. Jakab idejében és I. Károly trónraléptekor. 
2 Macaulay, Geschichte von England, Deutsch von Beseler (8 Aufl.) 

Braunschweig, 1868. I. 7 8 — 8 1 . 
3 I. Károly alatt canterbury protestáns érsek s a püspöki államegyház-

nak buzgó védelmezője, kit a parlament 1641-ben mint felségsértőt elfogatott 

és 1645-ben kivégeztetett. V. ö. fönnebb. 
4 Tudvalevőleg az angol hivatalos «Prayer Book»-ban a régi katholikus 

imákat majdnem változatlanul meghagyták. 
5 Hogy Crammer a «Common Prayer Book»-ot a breviáriumból és a 

misekönyvből szerkeszté, azt a katholikus egyház bebizonyítja Lingard által. 

«History of England. Vol. VII. ch. i . , a protestánsok Milton által. Hist. polit. 

£j»d Miscell. YVorks. London 1738. Vol. I. p. 81. Animadvers. upon the 
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galoramal viselt irtó háborút, melyet az emberszeretet és 
közönséges értelem nem zabolázott. A fogadás ellen szigorú 
törvényt hoztak; a házasságtörést halállal büntették; a 
tiltott nemi közösülést nagy bűnténynek nyilváníták. A 
nyilvános élvezeteket, elkezdve az előkelők házaiban tartatni 
szokott bohócjátéktól egész a falusi gyepen előadott birkó-
zás és arcfintorgatásig, egész komolysággal üldözték. Egyik 
rendeletben a jövőre nézve megparancsolták, hogy Angliá-
ban minden májusfát kivágjanak, a másikban pedig a szín-
házi előadásokat tiltották meg; a színházak lerombolandók, 
a nézők pénzbüntetéssel sujtandók s a színészek megvesz-
szőzendők. A kötéltáncot, bábjátékot, tekézést, lófuttatást 
nem szívesen látták; a medve ingerlés pedig, mely akkor 
a fö- és alrendüeknek kedvenc szórakozását képezte, oly 
bűntény volt, mely a szigorú eretnekeket nagy haragra 
lobbantotta. Itt meg kell jegyeznünk, hogy ők az ilyen mulat-
ságoktól nem azért idegenkedtek, mintha arra gondoltak 
volna, amit a törvényhozás ujabb időben az ilyenek eltiltásá-
val elérni akar, hogy t. i. a szegény állatokat az emberi ke-
gyetlenség ellen védelmezze. A puritán a medve ingerlést 
nem azért gyűlölte, mivel az a medvének fájdalmat okozott, 
hanem azért, mivel a szemlélők abban gyönyörködtek. — 
Valóban, a puritán nagyon értett ahoz, hogy magának kettős 
örömet szerezzen, mind a nézőt, mind a medvét kínozván.» 

«A rigoristáknak gondolkozásmódját talán semmi sem 
magyarázza meg job.ban, mint a karácsony ünnepet illető 
maguktartása. A karácsony ősidőktől fogva az örömnek és 
a családi szeretetnek ünnepe, az az idő, mikor a családok 
összegyűlnek, a gyermekek az iskolából családi körükbe 
térnek, ahol a viszálykodásokat kiegyenlítik s uton-utfélen 
örömdal hangzik, a házakat örökzöldek díszesítik s az asz-
talokon válogatott ételek vannak. Ebben az időben minden 
szív tágabb és szelídebb, hacsak abból a felebaráti szeretet 
még egészen ki nem halt; ebben az időben megengedik a 

Remonstr.'s Def. against Smectymnus.). Brosch, Olivér Cromwell. 1886. S. 

13. 14. — És a protestáns irők legnagyobb része azt mégis úgy tekinti, mint 

a protestantismusnak csodálatosan szép művét. így ir Schoell C. a «Real-Ency-

klopaedie fúr protestantische Theologie und Kirche» von Herzog. 2 Aufl. 

1877. I. 413. (Anglikanische Kirche) : «Ez a reformatió korszakának egyik 

legnagyszerűbb emléke, mely a legszebb nyelven van irva s telve bibliai 

szellemmel és az egyházi dolgokat illető helyes értelemmel. D e ennél még 

lelkesedettebben zengi dicsénekét a katholikusnak keresztelt Taine materia-

lista az angol irodalom története című művében, és magasztalja azt a katho-

licismus rovására, mint a protestáns szellemnek kiváló alkotását! (Macaulay, 

Mist. of England, Tauchnitz Edit. I. 158. 
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szegényeknek a gazdagok, hogy vagyonúkban minden aka-
dály nélkül részesülhessenek, akiknek adakozása, tekintve 
az idő rövidségét és zordonságát, különös figyelmet és el-
ismerést érdemel. Ilyenkor a földbirtokos és a bérlő, az úr 
és a szolga közt levő különbség kevésbé föltűnő, mint az 
évnek többi részeiben. De, ahol az öröm nagy, ott a dévaj-
kodás sincs messze; s mégis ez ünnepet egyátalán egé-
szen keresztény szellemben ülték meg. A hosszú parlament 
1644-ben elrendelte, hogy december 25-ik napját szigorúb-
ban tartsák meg, mint más ünnepet, hogy ezt a napot 
mindnyájan a legnagyobb szomorúságban és gyászban töltsék 
el ama nagy nemzeti bűnökért való vezeklésül, melyeket 
ők és atyáik azon a napon oly gyakran elkövettek, midőn 
a faág alatt dulakodtak,1 vadkanfőt qttek és aszalt almával 
fűszerezett alet (angol gabona sört) ittak. Úgy látszik, hogy 
akkoriban az alsóbb néposztáiyt egy esemény vagy tett 
sem ingerelte föl annyira, mint ez; a legközelebbi ünnepen 
számos helyen borzasztó zavargás tört ki; a rendöröknek 
ellenálltak, a fensőbbségét bántalmazták, az ismert buzgóbb 
híveknek házaikat megrohanták s a megtiltott imát (service) 
minden egyházban nyilvánosan végezték.» 

«Ilyen volt a túlzó puritánok, a presbyterianusok és 
independensek szelleme. CROMWELL OL IVÉR sem üldözése-
ket előidézni, sem minden aprólékos ügybe beavatkozni 
nem akart; de egy pártnak a feje és következéskép nagy 
mértékben rabszolgája volt s azért nem kormányozhatott 
egészen a saját tetszése szerint. Némely kerületekben, még 
az ő uralma alatt is, az elöljáróság gyűlöletessé tette ma-
gát, mint pl. Sir HUDIBRAS ; 2 a szomszédban minden élve-
zetet megtámadtak, az ünnepélyes összejöveteleket szétker-
gették s a zenészeket farkasgúzsba tették. — A katonák 
buzgalma még borzasztóbb volt. Amely faluban megjelen-
tek, ott a táncnak, harangozásnak és aratás-ünnepélynek 
vége volt; Londonban többször megszakítak a színházi 
előadásokat, melyeket a protector nyilt értelme es jó kedélye 
nem háborgatott.3 

1 Angliában régi és általánosan bevett szokás, hogy a karácsonyi és 

újévi ünnepek alkalmával a tánc vagy a társalkodó terem padlatára, gyöngy-

faágat akasztottak s ez ág alatt szabad volt minden nőt megcsókolni, akit ott 

talált az ember, vagy akit sikerült odavezetni. 
2 Lásd erről alább. 
3 Macaulay, Geschichte von England, I. 1 5 6 — 1 5 9 . (Tauchn. Ed. I. 

1 5 8 — 1 6 1 . ) — Stern Alfréd Cromwell protectorról így szól: «Arra törekedett, 

hogy a türelemnek, még a többség akarata ellenére is, megszerezze a kellő 

tiszteletet. Az államegyház mellett, melynek fölvirágzásáról az állambizottsá-



MACAULAY, e különben remek és hű leírásban igyekszik 
a dolgot úgy előadni, mintha a zavarok nem a reformált 
vallásnak természetszerű és szükséges következményei, ha-
nem csak az angol puritánoknak különös sajátságai lettek 
volna, melyeket könnyen megmagyarázhatni a viszonyokból, 
amelyek között azok éltek. Ez téves, hamis állítás! A kál-
vinismus Skóciában, Franciaországban s a Sveicban ép ilyen 
vagy hasonló eredményeket idézett elő, melyektől még a 
lutheránus pietismus sem mentt egészen. A puritánság a 
reformatiónak természetes következménye, a protestáns 
biblia-elvnek s az egyháztekintély és a csalatkozhatatlan ta-
nítóhivatal elvetésének kifolyása, melyet a reformátorok 
az egyéni ítélettel helyettesítettek. Ily módon a különböző 

g o k gondoskodtak, számos independens felekezet létezett. Ezek , ha forra-

dalmi jel leget nem öltöttek, nyugodtan maradhattak. Anabaptisták és az 

ötödik állam embereinek szabad volt összegyülekezniök, a káromlást és 

atheismust nem üldözték, az eretnekek névsorát nem függeszték ki. A püs-

pöki egyház híveinek személyöket illetőleg nem volt mitől félniök, de 

megélhetésüket megnehezíték. M e g volt tiltva őket káplánokul vagy nevelőkül 

alkalmazni, nem volt szabad sem mint prédikátoroknak, sem mint tanítóknak 

nyilvánosan vagy magán körben föllépniök. Mindazáltal e rendelet megsze-

gőinek büntetését nem vették oly szigorúan. .Számos családban és gyüleke-

zetben az istentiszteletet a megszokott módon tartották. A z egyháznak előbbi 

püspökei megőrzék a hívek között az összetartást és Cromwell békülékeny-

sége, mely tábornokai oly sok áldozatának javára szolgált, az ősegyház tagjai 

iránt sem tagadta meg magát. A kormány mérséklete csak egy pontot ille-

tőleg szűnt meg, ha t. i. a katholikus egyház üldözéséről volt szó. A mise 

Cromwell előtt a politikai el lenségek jelvénye volt s türelme itt megszakadt. 

E g y katholikus papnak a kivégeztetése, aki száműzetéséből titkon hazajött s 

dacára a francia követ közbenjárásának, 1654-ben fölakasztatott, borzasztó 

világosan megmutatta, hogy a régi kegyetlen büntető törvényeket még nem 

feledték el.» (Geschichte der Revolution in England. Berlin, 1881. S. 273.) 

Ugyanaz a szerző Miltonról így ir : «A katholicismusnak tűrését nem akarta 

érteni s korának egyházpolitikai áramlatai között egész életében nem tudott 

attól az ellenmondástól megszabadulni, hogy átalános vallásszabadságot köve-

telt, a katholikusok vallásszabadságát pedig lehetetlenségnek nyilvánította. 

Minden felekezetet egyenlőn kell tűrni, mert mindnyájan protestánsok: a 

lutheránusokat, a kálvinistákat, az anabaptistákat, az arianusokat, a socinia-

nusokat, az arminianusokat ; de a katholicismus az «egyedüli és legnagyobb 

eretnekség.» A katholikus istentiszteletet sem nyilvánosan, sem a magán gya-

korlatban nem szabad tűrni. A katholikust az állam ellenségének s a katholikus 

valláshoz való tartozást olyan gondolkozásmódnak tartja, amely büntetést érde-

mel.» (Stem, Milton und seine Zeit. Leipzig, 1 8 7 7 — 1 8 7 9 . I. 2., S. 3 1 9 — 3 2 0 . 

II. 1, S. 211-, II. 2, S. 1 7 0 — 1 7 3 . V . ö. Gustav Liebert, Milton. Hamburg, 

1860. S. 142., 269.) 
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kérdések elkerülhetők nem voltak; itt a lanyhaság, ott a 
szigorúság kapott lábra, ami majd féktelen anarkhiává, 
majd zsarnoki kényuralommá fajult; tényleg pedig a leg-
több esetben az utóbbi uralkodott. 

Már VOLTAIRE helyesen jegyzé meg; «Ne higyje senki, 
hogy a reformátorokat a nép azért szerette volna meg, 
mert azok a rajta levő igát megkönnyebbítették; sőt ellen-
kezőleg, nagyon komor erkölcsüek voltak s beszédjeik 
tele volt epésséggel. A papok nőtlenségét elvetették s a 
kolostorok ajtait kinyitották, de mindez csak azért történt, 
hogy az egész társadalmat kolostorrá változtassák. A játé-
kot, a szinházat eltiltották, a reformátusok életét örömtelen 
komorság hatotta át.1 Azért találóan mondja HE INE HEN-

RIK: A szemlélődő gondolkodó előtt csodálatos színjátéknak 
tűnik föl, midőn azokat az országokat vizsgálja, melyekben 
a biblia a lakosokra már a reformatió korszaka óta művelő 
hatást gyakorolt s azoknak erkölcseire, gondolkozásmódjára 
s kedélyére a palaesztinai életnek ama bélyegét nyomta, 
amely mind az ó-, mind az újszövetségben előtűnik. Euró-
pának és Amerikának északi részeiben, nevezetesen a skan-
dináv és angolszász, különösen pedig a germán és némileg a 
kelta országokban a palaesztinai szellem olyannyira túlsúlyra 
emelkedett, hogy ott az ember azt képzeli, hogy zsidók között 
van. Például a protestáns skótok nem zsidók-e? hiszen 
bibliai nevök van, énekök jeruzsálembeli farizeus módon 
hangzik, s vallásuk csupa zsidó vallás, csakhogy a disznóhús 
evést megengedi. így van ez Eszaknémetországnak és Dá-
niának némely vidékén is, az Plgyesültállamoknak legtöbb 
új községéről, melyekben az ótestamentomi életet egész a 

1 Strausz fordítása szerint (Voltaire 278). Az eredetiben így hangzik: 

«A kissé tanultabb katholikusok is jól tudják, hogy Luther, Zwingli és Kálvin 

Megházasodtak — s hogy Luther kénytelen volt megengedni a hesseni őr-

grófnak, hogy két feleséget tartson, úgy okoskodván, hogy az ilyen egyház-

alapítók hizelgések által rászedhetők s leveszik az emberekről a nehéz igát, 

hogy egészen könnyűt rakjanak rájok; erkölcseik nagyon komorak, beszédjük 

telve van epével. Ha kárhoztatták a papok házasságát, ha megnyitották a 

zárdák kapuit, ez csak azért volt, hogy az egész emberi társadalmat zárdává 

változtassák; a reformátorok a játékokat és a szinházat eltiltották: Genf 

több mint tíz éven át a zenét nem tűrte falai közt. Eltiltották a fiilgyónást, 

de megkövetelték a nyilvánosát: Sveicban, Skóciában s Genfben, hasonlított 

ez a bűnbánati elégtételhez. Az emberekkel nem lehet célt érni főkép ma-

napság, ha könnyen és szépen bánunk v e l ő k ; a legkeményebb mestert a 

legtöbben követik ; azokhoz tódul a sokaság, akik az embereket szabad aka-

ratuktól megfosztják. (Voltaire, Essai sur les moeurs. T . III. chap. 133.) 

[Oeuvres, Par. 1823. XVII. 253.] 
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szőrszálhasogatásig utánozzák, nem is akarok beszélni. Ez 
utóbbi úgy tűnik föl, mint valami fénykép, melynek vonásai 
az eredetiekhez rémségesen hasonlítanak, de azért mégis 
nagyon sötétek, hiányzik belőlök az igéret főidének verő-
fényes szinpompája. Azonban a torzkép egyszer csak el fog 
tűnni, s a valódi, az örökkévaló és igaz, vagyis a régi zsi-
dóság erkölcsisége amaz országokban ép oly Istennek 
tetsző módon fog virágozni, mint egykor a Jordán mellett 
és a Libanon magaslatain. A pálma és a teve nem szükségesek 
arra, hogy jók legyünk s a jóság többet ér, mint a szépség.1 

Ezek után méltassuk figyelemre egy újabb német iró 
ítéletét, melyet az a műveltségtórténeti szempontból annyira 
fontos angol puritánság fölött mond. Dr. ENGEL E D E pro-
testáns iró így szól: «A víg vén Angliáról szóló közmon-
dás egész a XVII . század kezdetéig nem volt üres beszéd, 
az angol népnek egész irodalmából, művészetéből, ruháza-
tából, erkölcseiből és szokásaiból az a vidámság tükröződik 
vissza, mely a túlvilágot nem neveti ki, de a földi életet 
sem veti meg. A puritánság győzelme az emberi élet 
erkölcsi súlypontját félretolta; az embereket a földi lét 
iránt utálattal, a pokol iránt pedig valódi borzalommal töl-
tötte el. — De még mást is okozott: az angol ncpszellem-
bezi olyan változást idézett elő, amelyhez fogható még sehol 
sem fordult elő. A puritánság az angolokat majdnem elzsi-
dósította. Nem azáltal, hogy őket a- biblia valódi szellemével 
töltötte el, hanem mert bibliai modorban alakítá át nyelvöket 
és a nép életét, amitől az csak most lassan bir magszaba-
dulni. A nemzet a XVII . században minden áron azon volt, 
hogy bibliai nép és pedig az ószövetség népe legyen. 
Elég, ha olvassuk a szombat és nem a «vasárnap» meg-
szentelését illető rendeleteket, melyek szerint senkinek sem 
volt szabad szombaton utazni vagy terhet vinni, «mert az 
utazókra 10 schilling, a tehervivőkre pedig 5 schilling bün-
tetés várt», s azok a szülők, akik gyermekeiknek megen-
gedték, hogy szombaton otthon játszanak, 12 pence bünte-
tést fizettek, vagyontalanság esetén bezárattak! A világszerte 
hírhedtté vált angol vasárnap, dicsekvő vallásosságával s az 
utca csatornáiban fetrengő számtalan részeg férfiaival és 
asszonyaival a XVII . századnak közepén vette kezdetét.» 

«Az a kor volt ez, melyben a tettetés és a képmutatás 
buzgó szelleme egészen új bűnöket gondolt ki. Csinos ru-
hában járni bűn volt; keményített csipkegallér — bűn; 
SPENSER «tündérkirálynőjé»-t olvasni — bűn. És a puritán 
irodalomban a bűn mögött ott áll a halál és a halál után 

1 H. Heine, Sammtl. Werke. Hamburg, 1876. XIV. 303—304. 
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a pokol. A puritánokra nézve a föld szigorú fegyház volt; 
már dísztelen egyenruházatuk is a fegyencekre emlékez-
tetett.» 

«A puritanismus győzelmet aratván a más vallásúak 
iránt oly türelmetlen, mint a spanyol inquisitió és oly ura-
lomvágyó, zsarnok és rendőrködő volt, hogy a nép a II. 
KÁROLY alatt történt restaurátiót, mint az elviselhetetlen igá-
tól való megszabadulást örömmel üdvözölte. Hiszen a puri-
tán hatalmasok a parlamentben olyan törvényt alkottak, 
amely a legnépszerűbb keresztény ünnepnek, a karácsony-
nak megülését, mint a «szentirással ellenkezőt» és «bűnös 
szokást» eltiltotta! Előttük mindaz bűn volt, ami az ember-
nek ártatlan élvezetet szerezhetett. Az örömriadal, melylyel 
1660-ban a lefejezett STUART-nak fiát hű városába, Londonba 
bevonulásakor fogadták, eléggé hirdette, hogy mily elvisel-
hetetlen teherrel nyomta az ólomsúlyú, élet- és művészet-
ellenes puritánság a népet; s az a kicsapongó pajkosság, 
melynek II. KÁROLY idejében az irók hódoltak, mintegy 
kigúnyolása volt az ótestamentomi életnek és a zsidó-
farizeus gondolkozásmód ízléstelen majmolásának, mely An-
golországot 25 éven át orrhangú, siránkozó és kétszínűs-
ködő beszédmodorával uralta. 

«ERZSÉBET és JAKAB uralkodása alatt a puritánokat 
vas karral tartották féken; de a XVII . század negyvenes 
éveinek kezdete óta üldözöttekből ismét üldözőkké lettek. 
A zsarnok STUART-OÍ lefejezvén, ezáltal a népszabadság el-
len erőszakoskodókat akarták megbénítani, de a kivégzett 
zsarnok helyére azonnal másikat ültettek. A világi szolga-
ságot az egyházi, a lovagok fönhéjazását a lázitó prédiká-
torok zelotismusa pótolta. Nagyon jellemző, hogy a tizen-
hetedik századnak legnagyobb gyalázata, a boszorkányperek, 
épen a puritánság virágzó korában Angliában ezer meg ezer 
ártatlan áldozatot követeltek s innen Skóciába, sőt Eszakame-
rikának puritán gyarmataiba is elterjedtek. Ugyanaz a par-
lament, amely egykor a hatalmaskodó I. Károlynak, midőn 
az a St.-Stefanban látogatást tett, hogy öt parlamenti tagot 
elfogasson, így kiáltott: «A parlament kiváltsága!» később 
minden népnek kiváltságait lábbal tiporta. Angliában a 
könyvvizsgálat soha sem1 volt olyan szigorú, mint a 
«Commonwealth» (a köztársaság 1649—1653.) s a protecto-
ratusnak idejében, Cromwell Olivér és Richárd (1653—1660.) 
alatt; a levéltitkot ép oly szemtelenül sértették meg, mint 
a legalábbvaló monarkhiában. 

«Hogy pedig a puritánság az irodalomra minő hord-
erővel birt, az már csak a színházak ellen folytatott dühön-
géséből is kitűnik; az ártatlan «tündérkirálynő» olvasásának 



büntetés alatt való megtiltása is eleggé jellemző. A költé-
szetet, mint minden más művészetet, szintén bűnös cselek-
ménynek tartották. A XVII. század közepe, az egy MILTON-í 

kivéve, semmi nevezetes, maradandó művészi alkotást nem 
bir fölmutatni. S azt jól tudjuk, hogy Miltont, mint költőt, 
szorosabb értelemben véve, nem szabad a puritánok közé 
sorolnunk.»1 

1 Ed. Engel , Geschichte der englischen Literatur. Le ipz ig , 1884. S. 

2 1 2 — 2 1 5 . «Aki a puritánok korszakáról szakavatott kézből igazán élő képet 

akar magának szerezni, annak ajánljuk Bunyan Johnnak «Zarándoklás» és 

Butler Sámuelnek «Hudibras» című müvet, — ez két klasszikus tanú ábből a 

korból, midőn Anglia gondolkozásmódját és érdekeit i l letőleg két részre volt 

osztva. Angl iában a biblián és Shakespeare művein kívül egy könyv sem volt 

annyira elterjedve, mint a «The Pilgrimm's Progress», Bunyan rézművesnek a 

költeménye. M é g «Robinson» sem volt képes azt úgy az öregek, mint a fiatalok 

köréből kiszorítani. — A «Zarándoklás»-nak állandó olvasása bizonyos tekin-

tetben megfontolandó, mert rajongó jámbor kedélyekre nagyon veszedelmes 

lehet, amennyiben a világnak összes öröme és boldogsága ellen útálatot kelt. 

M é g az Istennel való kacérkodás is, mint az Németországban a mystiku-

sok által Zinzendorf módjára lábra kapott, bizonyos körülmények között ve-

szedelmes lehet. A z erkölcsi érzelemnek súlypontját a «Zarándoklás» az emberi 

szívből a külső erkölcsiségbe helyezi. — Bunyan képviseli a puritánság 

fényoldalát, s ennek az Isten országát illető egyedüli forró óhajtását s a mu-

landó földi javaktól való idegenkedést. D e nem hallgathatjuk el, hogy a 

fokozott jámborságnak elmaradhatatlan következménye, vagyis a k e g y e l e m 

által még át nem hatott testvérnek farizeusi kicsinylése Bunyannál is — habár 

nem zavarólag, de mégis félreismerhetetlenül — észrevehető. A szentirásbeli 

farizeusnak gőgös mondását : «Isten, hálát adok neked, hogy nem v a g y o k , 

mint amaz», sokszor olvashatni a sorok között, sőt a sorokban is. — Hudibras 

a tizenhetedik századnak kétségkívül nemcsak a legszellemesebb alkotása, de 

egyúttal a legjelentékenyebb költői mű is, melyet a királypárt fölmutathat. 

Butler Sámuelt azonban nem szabad egészen a király és a lovagok buzgó 

hívének tekintenünk, hanem a puritánok azon része elkeseredett el lenségének, 

amely a keresztény jámborság és bűnbánat leple alatt uralomvágyát kielégí-

teni akarta. Bár költeménye hemzseg az ellenfél gonosz rágalmazásától, de 

azért a királypárt mellett soha egy szót sem emel. K é p e s lett volna szükség 

esetén a lovagok pártjának is tréfás költői fölolvasást tartani, habár az a 

bohózathoz kevesebb anyagot nyújtott vala. Buttler sasszemekkel leste el a 

puritánságnak minden nevetséges és gyűlöletes oldalát. Hudibras, a satyra 

hőse, kérkedő puritán lovag, Ralph nevű csatlósával kilovagol, hogy min-

dent, ami a puritánsággal el lenkezik, megsemmisítsen. A cselekvényben sze-

gény költemény tartalmát, ennek a semmirekellőségben, szószátyárságban és 

ftevetségességben egymással vetélykedő hősi párnak kalandjai képezik. L e g -

értékesebb benne a számtalan kitérés, nevezetesen a puritán üzelmeknek ne-

vetséges és gúnyos előadása. Minthogy Hudibras «presbyterián», Ralph pedig 

18 



A «Kreuzzeitung» engem vastag tudatlansággal vádol, 
mert az 1881-ben megjelent «Protestantismus und Socialis-
mus» című művemben azt mondám, hogy «a vén víg Anglia» 
a reformatió óta komor, elégedetlen jelleget öltött. — Az 
a kifejezés — így szól a bíráló, ki engem ott «itészetileg» 
levág — egyenesen Erzsébet korából származik. 

Hogy tehát a protestáns-conservativ főközlöny nagy-
tudományú munkatársának szemeiről a hályogot egészen 
levegyük, az ő kedvéért közlünk még egy idézetet HEINE 

HENRiK-től, aki minden hibáinak és gyengeségének dacára 
lángész volt és azért sok olyant világosan látott, amit má-
sok észre sem vettek vagy vesznek. Az «Angol töredékek» -
ben így ir Heine: «Kétségbe kell esnem, ha meggondolom, 
hogy Shakespeare végtére is angol és hogy ahhoz a vissza-
taszító néphez tartozik, amelyet Isten haragjában teremtett.» 

«Mily unalmas nép, mily kietlen ország! Mily merev, 
mily unalmas, mily önző, mily szűkkeblű, mily angolos e 
nép ! Olyan ország, melyet az Óceán már régen elnyel vala, 
ha attól nem fél, hogy a gyomrában émelygést idéz elő.. . 
Milyen nép ! vad, ásítozó szörnyeteg, melynek lélekzete fojtó 
lég és halálos unalom s amely végtére is nagy hajókötélre 
akasztja föl magát . . . 

«És Shakespeare Wiliiam 1564. ápril havában ily or-
szágban és ily nép között látott napvilágot. 

«De az akkori Anglia, midőn az éjszaki Betlehemben, 
melyet Stratford upon Avonnak neveznek, az a férfi szüle-
tett, kinek a világi evangéliumot, mint Shakespeare drámáit 
nevezik, köszönjük, az az Anglia minden esetre nagyban 
különbözött a mostanitól; de azt merry England-nak nevez-
ték, amely színfényben, álarcos bohóságokban, tréfákban, 
mély értelmű bolondságokban, pezsgő tevékenységben ára-
dozott . . . Az élet ott még tarka harcjáték volt . . . » 

Azóta ez a színgazdag élet megsemmisült. Szerencse, 
hogy Shakespeare még elég jókor született, hogy Erzsébet 
és Jakab kortársa volt, midőn a protestantismus a féktelen 
gondolat szabadságban, de még nem az életmódban és az 
érzelemben nyilvánult, és a királyság, megvilágosítva a le-
alkonyodó lovagkornak utolsó fénysugarai által, még a köl-
tészet dicsőségében virágzott és ragyogott. A középkornak 
népvallása, a katholicismus akkor még csak elméletben volt 
tönkre téve; de azért még teljes bűv erejével élt az emberek ke-

independens, a puritánság keretén bellii a két egymással viaskodó irányt ők 

ketten képviselték. Butiért a Hudibras megírására valószfnűleg Cervantes 

indította, aki Angliában a tizenhetedik századnak közepe táján fordítások által 

már ismeretes volt. (Engel, S. 227. 230. 231.) 
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délyeiben s erkölcseikben, szokásaikban és nézeteikben külsőleg 
is nyilvánult. Csak később sikerült a puritánoknak a mult 
idők vallását gyökerestől kiirtani s azt a sivár komorságot, 
mint valami szürke ködlepelt az egész országra ráborítani, 
mely komorság azóta szelleméből és erejéből kifogyva, lan-
gyos, siránkozó és gyáva pietismussá vizenyősödött. »* 

A mondottaknak megerősítésére idézzük még itt néhány 
német tudós vallomását, akiknek tekintélyét és illetékessé-
gét még a «Kreuzzeitung» is elismerheti. Stahl Gyula tanár, 
aki pártjának egykor híres vezére volt, így ir: «A purita-
nismus nem egyéb, mint Kálvin reformátornak életnézete.> 2 

És Weingarten Armin protestáns egyháztörténetiró így szól: 
«Az első forradalom győzelme a reformatio eszméit a leg-
erélyesebb alakú, legszélsőbb irányú uralommal ruházta föl úgy 
az állam ügyeiben, mint az erkölcsi és egyházi életnek min-
den terén, a szentek országában és Cromwell védnökségében 
«a protestantismust a legerősebb alakban, aminő valaha 
államhatalom körében csak lehetséges volt, hozta létre.»3 

I I . JAKAB bukásával Angliában a katholicismus veresége és 
a római egyházzal való szakítás végképen el volt döntve. 
Jis csak ez időtől fogva nem beszélhettek Angliában többé ar-
ról, hogy visszatérnek Róma uralma alá, aminek gondolatát 
még ERZSÉBET dicsőségteljes (?) protestáns kormánya sem 
volt eléggé hatalmas és kitartó száműzni ; utána még leg-
alább félszázadon át mindig fenyegető veszélyként lebegett 
szemeik előtt ez a visszatérés. Csak Cromwell Olivér és 
///, Vilmos szilárdították meg mindenkorra Angliának pro-
testáns jellegét s azt protestáns nagyhatalommá tették. — 
A reformatio csak ekkor járhatá be egészen Európa orszá-
gait. — Anglia ebben a korszakban nemcsak külsőleg sza-
badítja meg magát a pápaság igájától, hanem ekkor történik 
meg a római katholicismus alapeszméivel való benső szakí-
tás is. A reformatio alapelvei legvégső következményeikben is 
kifejlődésre jutnak.» 4 

GRÜN K Á R O L Y socialista így ir: «Valóban igaz az, amit 
Görres óta az újkatholikus iskola mondott: hogy a refor-
matio volt minden következő forradalomnak az anyja . ...» 

«A reformatio gondolatának legélesebb és legsikerültebb 
kifejezése a nagy forradalom : Luther lóháton és Kálvin 
mint baka; az egyházi átok bullája megégetésének és a genfi 

1 H. Heine, Sämmtl. Werke. 1876. III. 160—162. 
2 Stahl, Die gegenwärtigen Parteien, in Staat und Kirche. Berlin 1863. 

S- 37-
3 Ranke, Englische Geschichte IV. 363. V . 604. 

* H. Weingarten, Die Revolutionskirchen Englands. 1868. S. 432. 
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kormánybukásnak gyors következménye; s egyúttal a két 
álláspontnak legyőzése és ama boltíves híd építése, mely 
töredékesen a XVII I . századra utal. — Angliának meg van 
az a dicséretes szokása, hogy szeret ú. n. kitéréseket tenni 
és a boldog világot akkor rázza föl, midőn az abban az édes 
tudatban él, hogy mindennek vége van. Csakhogy ez a bol-
dog világ azt látja ily kitérésnek, ami alapjában véve logikai 
következmény és csak abban a pillanatban nem ismerjük el 
annak. Az emberiség a német parasztháború és az angol 
forradalom nélkül sohasem tudta volna meg, hogy a re-
formatio mit viselt méhében. Ez a XVI. századnak igazi 
befejezése (de még korántsem az !), ez szellőztette a jel-
vényt és annak legtitkosabb jelentőségét föltárta . . . » 

«Hume Dávidot a vallás iránt tanúsított negativ maga-
viselete akadályozta abban, hogy ezt az ügyet tisztán lát-
hassa. A királyt nem a «karing» vitte a vérpadra. Az igaz, 
hogy a püspöki egyházat, a «karinget» a souverain bon plai-
sir legbiztosabb támaszának tartá. Ámde nem a «karing» 
által mélyen sértett presbyteriánusok készítették elő halálát, 
hanem a sokkal türelmesebb independensek, kikre nézve, ha 
biztosítva voltak lelkiismereti szabadságukról, az egyház for-
mája közönyös volt. A királyt tehát nem a karing, hanem 
az alanyiságnak új elve buktatta meg, amely föltartóztatha-
tatlanul s irgalmatlanul terjedt. Ha minden keresztény püs-
pök és pap volt egy személyben, akkor szükségképen 
következett, hogy minden polgár legalább is némi fönségi 
jogra igényt tarthatott. De mivel a király minden, még az egy-
ház fölött való joghatóságot is magának tulajdonított, lehe-
tetlen volt vele egyetértésre jönni, s minthogy az independen-
sek bírták a hatalmat, eltávolították a királyt, akit birtokuk 
elrablójának tekintettek.» 1 

LEO H. tanár így ir: «A kalvinismusban fejlődött ki 
ama sajátságos demokrata köztársasági elem, amely az angol 
puritánok, independensek, állambölcselők és deisták, Mon-
tesquieu és Rousseau által egész a francia forradalomig s 
innen egész napjainkig az államot illetőleg bűnös gondolat-
nemzedéket hagyott hátra és a társadalmi alapokat majdnem 
egész Európában aláásta.»2 

Maga Macaulay Tamás Babington is beismeri: «A Pro-
testantismus szelleme Erzsébet uralkodása alatt sokkal erő-
szakosabb és türelmetlenebb volt, mint azelőtt. Számosan, 
akik az új tanításhoz ragaszkodtak, a veszély idején (Mária 

1 K . Grün, Culturgeschiclite des siebenzehnten Jahrhunderts. Leipzig. 

1880. I. 415 . , 419. , 420., 533. 
2 JL,eo, Niederländ. Gesch. II. 434. 
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alatt) Sveicba és Németországba menekültek. Hitsorsosaik 
szíves vendégszeretettel fogadták őket, Straszburgban, Zü-
richben és Genfben a nagy hittanítók (!) lábainál ültek s 
néhány év alatt egyszerűbb istentisztelethez és demokratább 
egyházkormányzathoz szoktak, mint Angliában. Ezek az 
emberek hazájukba azzal a meggyőződéssel tértek vissza, 
hogy az Eduárd király alatt eszközölt egyházjavítás koránf-
sem oly alapos és terjedelmes, mint azt a tiszta vallás ügye 
megkívánná. De minden arra irányzott kísérlet, hogy Erzsé-
bettől valami kedvezményt kieszközöljenek, eredménytelen 
volt. A királynő rendszerét mindenben, amiben boldogult 
fivérének rendszerétől eltért, hátrányosnak tekintek. Nem 
nagyon mutatkoztak hajlandóknak arra, hogy a hit dolgaiban 
bármely emberi tekintély előtt meghódoljanak. Saját biblia-
magyarázatukra támaszkodva, csak nemrég lázadtak föl az 
ősrégi s hitegysége következtében erős egyház ellen. Nem 
csekély szellemi erőmegfeszítésbe került, hogy ennek a fé-
nyes és pompás balhitnek igáját lerázhatták; s nem lehetett 
remélni, hogy ily emancipatió után azonnal valami újabb 
szellemi zsarnokság előtt meghódoljanak. Hosszú időn át 
megszokták, hogy a fölemelt ostya mint jelenlevő Isten előtt 
földre szegezett szemekkel meghajoltak; de most már a 
misét bálványimádó álarcoskodásnak tekintették. Már régen 
megszokták a pápát úgy tekinteni, mint az apostolok feje-
delmének utódját, mint a mennyország és a földi lét kul-
csainak őrét; most azonban úgy tekintik őt, mint szörnye-
teget, antikrisztust és bűnös embert. Nem lehetett tőlük azt 
várni, hogy a vatikán iránt megtagadott hódolatot egy egé-
szen ujonan fölemelkedett tekintély előtt fejezzék ki, hogy 
a saját egyéni ítéletöket hasonlókép egyéni ítéletre ala-
pított egyház tekintélyének alárendeljék és, hogy sokat této-
vázzanak, nem tudván, vájjon ellenkezzenek-e az olyan 
tanítók igényeivel, akik kevéssel azelőtt maguk is elpártol-
tak a nyugoti kereszténység átalános hitétől. Elképzelhetjük 
a tüzes, az új szabadságnak örvendő szellemeknek fölhábo-
rodását, midőn az új intézmény, mely több évvel fiatalabb 
volt, mint ők, s amely szemökben a királyi udvar szen-
vedélyei és érdekei által nyerte lassankint jelenlegi alakját, 
Rómának gőgös beszédmodorát igyekezett majmolni. 

«Miután nem sikerült ezeket az embereket meggyőzni, 
elhatározták üldözésöket. Az üldözés nem tévesztette el 
hatását: a puritánokat úgy találta, mint felekezetet s po-
litikai párttá alakította őket. Az államegyház ellen táplált 
gyűlöletök most a korona ellen való gyűlölettel párosult. A 
két érzelem egyesült s egymást kölcsönösen nagyobb elke-
seredésre bátorították. A puritánoknak a fejedelem és az 
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alattvalók viszonya felől táplált elveik az egyháznak ilyetén 
elveitől lényegesen különböztek. Az általok leginkább tisz-
telt theologusok szóval és példával a zsarnokok és üldözők 
ellen való lázadásra buzdítottak. Franciaországi, hollandi és 
skóciai kálvinista hitsorsosaik a bálványozó és kegyetlen feje-
delmek ellen fegyvert ragadtak. Az államkormányzást illető 
nézeteiket az egyházi kormányzat szerint alakították át. — 
A sok keserű kifakadást, melyekkel a puritánság a püspöki 
egyházat népies nyelven országszerte illette, könnyű szerrel 
a királyság ellen is fordíthatták s a számos indok, melyek 
által azt igyekeztek bebizonyítani, hogy az egyházi hatal-
mat legtanácsosabb zsinatra bízni, azt az elhatározást érlelte 
meg bennök, hogy az államhatalmat legjobb a parlamentre 
ruházni. 

Valamint tehát az államegyház papja érdekből, elvből és 
szenvedélyből a királyi előjogokat buzgón védelmezte, akép 
a puritán ezeknek szintén érdekből, elvből és szenvedélyből 
ellensége volt. Az elégedetlen eretnekek hatalma nagy 
volt. Minden rangú és rendű emberek közt voltak követőik; 
de leginkább képviselve volt köztük városokban a keres-
kedő, falukon pedig a kisbirtokos osztály. Már Erzsébet 
királynőnek uralkodása kezdetén azon voltak, hogy a kép-
viselők házában a többséget megnyerjék.» 1 

BUCKLE még határozottabban és találóbban beszél: «A 
reformatió az emberi szellemnek fölmagasztalása volt, tehát 
lényegében lázító mozgalom. Azért ingerié fői az embereket 
az alárendeltség ellen s a XVI. században elhinté ama po-
litikai forradalmak magvát, melyek a XVII . században 
Európának majdnem minden részében kitörtek. 

«Gondoljon bár a saját előítélete alapján mindenki azt, 
amit akar, mégis minden pártatlan bíró meg fogja engedni, 
hogy a protestáns reformatió sem több, sem kevesebb nem 
volt, mint nyilvános lázadás.2 Ennek a tényállásnak meg-
állapítására a személyes elhatározásnak, melyen bizonyos 
mértékben alapszik, puszta fölemlítése is elegendő. — Az 
egyéni ítélet jogának érvényesítése szerintök nem egyéb, 
mint az egyházzal szemben az egyénre való hivatkozás, az 
egyes emberek értelmi látkörének kibővítése, a papok vé-
leményének a világiak véleménye által való helyesbítése; 
de valójában nem volt az más, mint a tanítványoknak 
tanítóik, az alattvalóknak uralkodóik ellen való föllázadása. 
Es jóllehet, a reformált papság, mihelyt hierarkhikusan 

1 Macaulay, History of England. Chap. I.: «The Puritans.» — «Their 

republican spirit» (Tauchnitz Edit. Vol. I. p. 58.) 
2 Buckle, H.story of Civilization. Second Edition. London. 1858. I. 585. 
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szervezkedett, kétségen kívül elhagyta azt a nagy elvet, 
amelyből kiindult s megkísérlette a saját belátása szerint való 
valósítását a hitágazatoknak és egyháztörvényeknek, azért 
nem szabad a reformatio érdemei iránt vakoknak lennünk. 
Az angol egyház zsarnoksága Erzsébetnek és még inkább 
két utódjának kormányzása alatt ama romlottság következ-
ménye volt, amely mindenkor hatalmat szül azokban, akik 
azt gyakorolják s épen nem kisebbíti a mozgalom jelentő-
ségét, melylyel ezt a hatalmat eredetileg elérték. Mert az 
emberek nem tudták elfeledni, hogy az angol egyház a 
régi theologiai elmélet szerint szakadár volt s az eretnekség 
vádja ellenében csak az egyéni ítéletre való hivatkozással 
védelmezhette magát, amelynek létét köszönhette, amely-
nek jogait azonban az ő saját eljárása folyton sértette. 
Nyilvánvaló volt, hogy ha vallási dolgokban az egyéni ítélet 
képezi a legfelsőbb bíróságot, akkor szellemi felségsértés 
volna olyas valamit köztudomásra hozni, vagy oly rendszabályt 
alkotni, mely által az ítélet megköttethetnék; másrészt 
meg, ha az egyéni ítélet joga nem a legfőbb, akkor az an-
gol egyház bűnös a szakadásban, mert alapítói ama ma-
gyarázat következtében, melyet a bibliának a saját egyéni 
ítéletök adott, oly hitelveket hagytak el, melyeket addig 
elismertek, sőt azokat a hitelveket, mint babonásokat és 
az egyháznak, melyet évszázadokon át mint katholikus és 
apostoli egyházakat tiszteltek, megtagadták az engedel-
mességet. 

«Ez volt az egyszerű vagylagosság, mely bár a szem 
elől kissé eltávolítható volt, de azért elfeledni nem lehetett 
s bizonyosan nem is feledték el soha. A nagy igazságnak 
emléke, melyet az magában foglal, a puritánok irataiban, 
tanításaiban s gondolkozásuk ama szokásaiban van föntartva, 
mely egy kutató korszakot jellemez. És midőn az idő mái-
elérkezett, nem mulasztotta el a gyümölcstermést. A saját 
megtermékenyítését lassan eszközölte és a XVII. századnak 
közepe óta magva oly életképessé lett, hogy semmi ellene 
nem szegülhetett. Az egyéni ítéletnek ugyanaz a joga, a 
melyet az első reformátorok fönhangon hirdettek, mostan-
tól fogva oly mértékben érvénye.-ült, hogy azokra nézve, 
akik ellene szegültek, veszélyes lón. A politikába beke-
verve, megbuktatá a kormányt; a vallásba bevíve, romba 
dönté az egyházat.» 1 

1 Buckle, Ilistory of Civilization I. 589. 



Angolország a nagy forradalom óta. 

Kövessük — folyton a protestáns történetbúvárok nyo-
mán — az angolországi események fejlődését. 

«Az angol forradalom gyökerei a reformatió korszakába 
nyúlnak vissza», mondja STERN ALFRÉD tanár.1 «A köztár-
saság mesterségesen előidézett segítség volt a szükségben, 
mely nem angol földön termett. Az angolokat a pénzügyi 
terheknek könnyebbítésével kecsegtette, de azokat még 
inkább fokozta. 2 Állandó hadsereget alkotott, melyet nem 
egyszer a polgári hatalom megdöntésére használtak. Ne-
vében oly erőszakoskodásokat vittek végbe, aminők mellett 
I. Károly erőszakoskodásai egészen eltűntek. Előharcosai 
csupa fanatikusok voltak, kiknek vakbuzgalma semmiben 
sem engedett Laud Villiam vakbuzgalmának. Mindaddig, 
míg a benső rendnek fönntartásáért s a nemzeti becsület-
nek kifelé való megőrzéseért Cromwell Olivér alkotó szel-
leme kezeskedett, ezreket lehetett elvakítani s a forradalom 
szülte állapotot tartósnak tekinthetni. De ennek halálával 
az ancirkhia bekövetkezett s fokról-fokra haladva, a res-
tauratiónak számtalan hívet szerzett.» 8 

1 A . Stern, Geschichte cler Revolution in England. 1881. S. 3. 
2 V . ö. Fr. Raumer, Vermischte Schriften, 1854. III. 99.: «A forra-

dalom a pénzügyi bajokat nem hárította el, habár nem is növekedtek azok 

oly mértékben, mint a francia forradalom alatt. Az angolok mégis keserűbb 

tapasztalatot szereztek, mint azt némelyek tudni vagy hinni hajlandók. A 

forradalom szülte az első állami adót, az első fogyasztási adót italra, kenyérre, 

lisztre és sóra, a vámok, postailletékek és korcsmák adójának fölemelését, a 

korona-javak nagyrészének és a püspöki, plébánosi és egyházi birtokoknak eladá-

sát, a tizedeknek lefoglalását s a kényszerített beszállásolást. Gyanú alapján szá-

mos birtokot elkoboztak s a valóban vagy csak állítólag királypártiak összes jöve-

delmének tizedét ehhez csatolták. Tizenkilenc év alatt, midőn előbb ennyi időre 

körülbelül 10 millió elég lett volna, a forradalmi kormány 8j milliót pré-

selt ki s a főbbek gazdagon gondoskodtak magukról. Brandshaw, a király-

gyilkos törvényszék elnöke pl. évenkint 1000 fontot s lakásul királyi palotát 

kapott ; Lenthal a szónok 6000 fontot ; az úgynevezett «szentek» 679,000 

fontba kerültek, és Cromwell évenkint csak kémekre 60,000 fontot adott ki.» 
3 Stern, Geschichte der Revolution in England. S. 320. 
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CROMWELL-nek tehetetlen fia a protectori méltóságról 
már nyolc hónap múlva lemondott. MONK tábornok az ural-
kodó anarkhiát megszünteté, amennyiben csapataival Skóci-
ából Londonba ment, és ott a vissza állított, de általában 
megvetett csonka parlament helyébe uj, alsó és felső házból 
álló parlamentet állított össze, amely II. Károlyt vissza hívta. 

II. Károly 1660. május 29-én a nép örömrivalgása között 
vonult be London városába. Az angol államegyházat újra 
visszaállították s a papi javadalmakat birtokló presbyteri-
anusokat hivatalaiktól megfosztották. CROMWELL, BRADSHAW 

és IRETON királygyilkosok hulláit a sírból kivették s akasz-
tófára függesztették, a még élők közül tízet kivégeztek, 
néhányat elfogtak, különben más üldözést nem követtek el. 
De annál hevesebb és nagyobb volt az az ellenhatás, amely 
a puritanismusnak eddigi uralma ellen erkölcsi téren jelent-
kezett. 

«Azok a szenvedélyek és hajlamok», — mondja MA-
CAULAY — «melyek a puritánok uralma alatt szigorú féken 
voltak és ha egyátalán kielégítést nyertek, csakis titokban 
nyerhettek, ellenállhatatlan erővel törtek utat maguknak, mi-
helyt a fegyelem lazult. Az emberek a könnyelmű élvezetekbe 
és a gonosz örömökbe oly vágygyal rohantak, aminőt csak 
a természet törvényei szerint a hosszú és kényszeritett ön-
megtartóztatás létre hozhat. A közvélemény úgyszólván semmi 
korlátot nem szabott. Mert a nemzet, amely utálattal volt 
eltelve az istenes beszédek, s gyanúval a szenteskedés iránt, 
s még mindig ama fájdalmak hatása alatt állott, melyeket 
neki oly uralkodóknak csak nem rég megszűnt zsarnoksága 
okozott, akik az életben fanyarok s az imádságban erősek 
voltak, — egyideig gyönyörködéssel nézte a szelíd és vidám 
bűnöket. A kormány még kevesebb megszorítást tett. Tény-
leg nem volt olyan kicsapongás, amelyet a királynak s ke-
gyelt udvaroncainak köztudomású bűnei ne bátorítottak volna. 
Erkölcseinek és életmódjának hírnevét alig lehetett volna el-
érni, ha csak némely illemszabályt meg nem sértenek vala. 
A betegséget nagy és sokoldalú tehetségek segítettek elő-
mozdítani. A bölcseleti erkölcstan ujabban oly alakot öltött, 
amely a monarkhiának és a bűnnek egyaránt hódoló nem-
zet előtt csakis köztetszést arathatott. Hobbes Tamás oly 
nyelven, mely sokkal szabatosabb és világosabb volt, mint 
bármely más metafizikai íróé, azt állította, hogy a fejedelem 
akarata zsinórmértékül szolgál a jog és jogtalanságra nézve, 
s hogy minden alattvalónak kötelessége a király parancsára 
pápista, mohamedán vagy pogány vallást is követnie. Ezrek, 
akik nem voltak képesek megítélni, hogy okoskodása meny-
nyit ér, örömmel üdvözölték azt a theológiát, amely, míg a 
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király méltóságát emelte, addig az erkölcsiség kötelékeit 
lazítá s a vallást pusztán állami intézménynyé alacsonyí-
totta. A hobbismus nemsokára a tökéletes gentlemannek 
csaknem lényeges kelléke lőn.1 Az uralkodó féktelenség kö-

1 Macaulay. Hist. of England. B. I. ch. 2. «Change in the morals of com-

munity.» — E befolyásos íróról így szól Buckle : «A papságnak a XVII . században 

legveszélyesebb ellensége kétségen kívül I lobbes , korának legfinomabb böl-

cselője s még hozzá kitűnő, világos iró volt, akinek a brit metafizikusok kö-

zött csakis Berkeley áll fölötte. Ez a mély gondolkozású bölcselő számos 

vizsgálódást bocsátott közre, melyek erősen az egyház ellen valának irányozva, 

s a papi tekintély föntartására szükséges elvekkel homlok egyenest ellenkez-

tek. Természetes, hogy a papi uralom gyűlölte ő t ; tanításait rendkívül ve-

szedelmeseknek nyilváníták s bevádolák, hogy a nemzeti vallás ellen felfor-

gató eszméket s az erkölcsiséget veszélyeztető nézeteket terjeszt. E z annyira 

ment, h o g y még életében és halála után még sokáig mindazt, aki maga me-

részkedett gondolkodni, mint Tlobbes követőjét megbélyegezték, vagy hobbia-

nusnak nevezték. («Every man who ventured to think for himself, was stig-

matized as a Hobbist, or, as it was sometimes called, a Hobbian.») A 

papságnak határozott gyűlölete elég ajánlat volt Károly előtt. A király már 

trónralépte előtt magába szítta némely elvét, és a restauratio után az írót 

botrányt keltő tiszteletben részesíté. El lenségei ellen védelmezte, arczképét 

Witheliallban a saját szobájában föltűnő helyre függesztette, s az egyházi 

hatalom ez el lenségének még évi zsoldot is adott.» (Buckle, Geschichte der 

Civilisation, deutsch von Ruge I. S. 337. 338. [Edit. Brockhaus II. 9 5 . ] ) . 

Hobbes államiudomáfiyából előbbi iratunkban («Protestantismus und Socialis-

mus» Paderborn. 1881. 2 Aufl. 1883. S. 4 5 — 4 8 ) rövid kivonatot közöltünk. 

Tüzetesebben tárgyal róla Stöckl Albert tanár a «Geschichte der neueren 

Philosophie von Baco und Cartesius bis zur Gegenwart.» (Mainz 1883. I. 

3 4 — 6 9 lapig) című művében, melyben a többek közt ez áll : «Ama borzasztó 

kényuralom kikiáltásának megmagyarázására, (mint azt I l o b b e s «De cive» és 

«Leviathan» című műveiben kifejti) csakis Hobbes korának viszonyaiban ta-

lálhatunk elégséges okot. Korában az angol vallás-politikai pártoskodás majd-

nem az összesnek az összeség ellen való háborújává fajult. Ez mindenesetre 

azt a gondolatot ébresztette föl, hogy a zavargásokat csakis az összes köz-

ügyeket intéző s a zűrzavarban kíméletlen erélylyel rendet csináló vashatalom 

szüntetheti meg. H o g y Hobbes e gondolatot fölkapta s valóságos rendszerré 

dolgozta ki, ezt alapjában véve nem csodálhatjuk. De azért rendszere nem 

veszti el hazug és rettenetes jellegét. A z életnek összes viszonyai között 

minden szabadság eltűnik az államnak erős karjai között. Megszűnik a sza-

bad mozgás a polgári, megszűnik a vallási életben ! Mindenütt és mindenben 

az államnak, illetőleg az államfőnek hatalma és akarata a mérvadó. I lobbesnek 

nem kell szabadság, egyformán tagadja az akarat szabadságát és a vallási s po-

litikai szabadságot ; mindent a mindenható állam kényszerzubbonyába dugna ; 

az életnek minden körülményei között, de leginkább a vallási téren szolga-

ságot hirdet. Ebben a tekintetben ő csak elméleti megalapítója annak az 
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vetkeztében az irodalomnak minden kisebb faján sötét folt 
vonult végig; a költészet az aljas szenvedélyek kerítőjévé 
fajult; a satyra, a helyett, hogy a hibát és a tévelyt állí-
totta volna pelengérre, veszélyes nyilait az ártatlanság és az 

államrendszernek, melyet VIII. Henrik reformatiója alkotott. Ez a világi feje-

delem számára az egyházi főhatalmat is igénybe vette és e főhatalom érzeté-

ben alapítá a püspöki egyházat s előírta annak a hitágazatokat, melyeket 

tanítania kelle. Ezzel az egyház szabadsága m e g lőn semmisítve, s a vallási 

kényuralom megalapítva. Utódai ebben követték őt. Hobbes ezt az angol 

egyházi rendszert elméletileg megalapítani és tudományosan szervezni igyeke-

zett. Ez az ő vallási rendszerének jelentősége ama korra nézve. És midőn 

VIII. Henrik és utódai reformatiójukat Angliába pallos-, akasztóía- és kerék 

által hozták be, Hobbes nem szégyenlette még ezt a kegyetlen eljárást is 

elméletileg védelmezni, amennyiben azt az elvet állítá föl s védelmezé, hogy 

a fejedelemnek más vallást, más istentiszteletet nem szabad tűrnie, hanem 

csak azt, melyet ő követ. Magától értetődik, hogy ezáltal az államhatalomnak 

a katholikusok és az ellenkezők ellen hatalmi eszközökkel való föllépését 

teljesen helyeselte ; az akasztófa és a kerék minden föltűnés nélkül működ-

hettek. A «reformátorok» már a tizenhatodik században, miután az egyház 

legfőbb tekintélyét megvetették, a legfőbb egyházi hatalmat a fejedelemre ru-

házták s így az államnak és egyháznak összeolvadását előkészítették. El lenben 

Hobbes az első, aki ezt az elvet teljes tartalmával és horderejével együtt magáévá 

tette s belőle az összes következményeket kíméletlenül s hidegvérrel levonta. 

Azt nem tagadhatjuk, hogy mélyre ható szelleme volt s e léggé tisztességes em-

ber, hogy azt, amit bölcselete eredményének tekintett, nyíltan ki is mondja.» 

(Stöckl, I. 55. 6 7 . ) : — V. ö. Paul Haffner, Geschichte der Philosophie, Mainz, 

1883. S. 7 9 2 — 7 9 8 . : «Hobbes jogbölcsészetében a reformatióból az utolsó kö-

vetkeztetést vonta le. A reformátorok a természetfölötti dolgokban egyrészt 

az egyednek korlátlan hatalmat adtak, másrészt pedig a lelkiismeretet az ál-

lamhatalomnak szolgáltatták ki. Hobbes egészen ugyanezt teszi a természeti 

téren is. A z isteni jogrendszert szerződéssel helyettesíti, mely által az egyed, 

mint teljesen független nyilatkozik s amely által egyidejűleg az államnak j o g és 

akarat nélkül való rabszolgájává aljasul. — A z erkölcsi elv még világosabban 

lép előtérbe a vallásbölcsészetben, melyet Hobbes természetjogához csatolt. 

Szigorúan véve a dolgot, Hobbestől vallásbölcsészetet nem is válhatunk. Mint-

hogy a bölcselet, az ő tanitása szerint csak tetteket kutat és Istenről mitsem 

tud, annálfogva a vallás nem képezheti kutatásának tárgyát. Es ha Hobbes 

mégis vallásról beszél, ezt csak az emberek között tényleg létező intézmény-

nek s az állam által előirt gyakorlatnak tekinti. A «vallás» a «törvényes ba-

bona», melynek a polgár magát külsőleg alárendelni tartozik. — A vallásnak 

ez a fölfogása oly fölháborító, hogy azt alig tartanők lehetségesnek, ha nem 

tudnók, hogy az Angliában VIII. Henrik kora óta tényleg létezett. A főegyház 

lényegi leg nem más, mint a törvényes hit vagy b a b o n a ; a hitágazatoknak és 

gyakorlatoknak bizonyos mennyisége, melyeket az erre egyáltalán illetéktelen 

államhatalom önkényesen előir és melyeknek megtartására külső erőszakkal 



284. 

igazság ellen fordította. A vissza állított egyház harcolt 
ugyan az uralkodó erkölcstelenség ellen, de a harcot gyen-
gén és bátortalan szívvel folytatta. Az illem azt követelte 
jellemétől, hogy tévelygő gyermekeit megintse, de intelme 

kényszerít. A benső meggyőződés s a vallásnak benső megbecsülése az ilyen 

államhatalom előtt szóba sem jön. A vallás külső szokássá válik. Hobbes 

Tamásnak föladata, hogy ezt a létező intézményt elméletileg s átalában elő-

adja. N a g y o n különösnek tűnhetik föl e mellett az a komolyság, melylyel a 

bölcsész, érzéki és anyagelvű nézetei dacára, a keresztény vallás tanításait 

állítólag a szentírás szavai, tényleg azonban a socinianusok tana szerint ki-

fejti. Krisztus megváltó, tanító és király. De királyi hatalmát csak a föltáma-

dás után gyakorolja. Itt a földön a királyi hatalom kizárólag csak az államot 

illeti, s azért — mint már említők — ennek van j o g a a dogmákat meghatározni, 

a szentírást magyarázni s a hitvallást előirni. Magától értetődik, hogy csak kül-

sőleg. A polgár szívében azt hihet, amit akar. Azonban a törvénye: vallást 

szükség esetén képmutatásból gyakorolnia kell. — A Hobbes állani- és vallás-

bölcseletének alapelveid szolgáló gondolat, dacára káromló je l legének, még ma 

is érvétiybe?i van. A z államfensőségnek protestáns elve az uralkodó fejedel-

mekről a francia forradalomban uralkodásra jutott néptömegre ment át; ettől 

pedig, bár kissé meggyöngítve, a liberalismusnak alkotmányos államára. — 

Ha Hobbes a királyi kényuralomnak számító ügyvéde volt, Rousseau J . J., 

amint látni fogjuk, a jólét bizottságnak igazolását vette magára. A liberalis-

musnak is vannak élelmes ügyvédei. Ezeknek élén legelői Hegel áll.» — 

Ranke L . így s z ó l : «Hobbes ostromolja az isteni jogot , melyet a különféle 

pártok igénybe vettek, még pedig úgy a püspökiek és presbyterianusok, 

mint a lelkesülő felekezetek igényt tartottak a személyes inspiratióra. D e 

ellenszenve leginkább a katholicismus eszméje ellen volt irányozva, mely bár 

Angl iából száműzetett, de azért mindennap visszatérhetett s még veszélyesebbé 

válhatott, mint bármikor azelőtt. Érdemes volna tüzetesebben megvizsgálni, 

hogy ez az el lenséges indulat bölcsészeti rendszerére mennyi befolyással 

volt, jóllehet attól függetlennek látszott: Aristoteles ellen való küzdelme 

ezzel kétségen kívül összefüggésben van. E g y alkalommal tüzetesen vizsgálja, 

hogy a b lesésznek melyik tanai azok, amelyek neki a pápaság által támo-

gatott egyetemekre ajtót nyitottak s hogy azok ezzel minő összefüggésben 

vannak. E tekintetben ellentétbe jön azokkal az elemi fogalmakkal, melyeken 

az összes ujabb világnézetek alapulnak ; nevezetesen, tagadja az egyedekről 

szóló tant ; mert ő mindig az összeség fogalmából indul ki. Ama tanítása, 

mely szerint az állami társadalmat az összeségnek mindenhez való jogából s 

az összeségnek az összeség ellen innen származó harcából, s abból a szüksé-

gességből , h o g y a harcnak elhárítására az igazságosság pallosával fölszerelt 

főhatalmat kell alapítania, melynek mindenki átadja eredeti jogát — 

származtatja, bizonyos független tekintélynek elfogadására vezeti őt, amely 

előtt minden egyéni és testületi j o g elenyészik. (Ranke, Engl . Geschichte. 2 

Aufl. S. 1 5 5 — 1 5 6 . Sámmtl. W e r k e 1871 . Bd. 8.) — Dorner tanár így i r : 

«Ez a vakmerő rendszer, mely telve van anyagelvűséggel s mely a legki-



eredménytelen volt. Figyelme más felé volt elfoglalva, 
teljes lelkével azon működött, hogy a puritánokat szét-
morzsolja és tanítványaikat megtanítsa arra, hogy a csá-
szárnak adják meg, ami a császáré. Kifosztá és elnyomá az 
a párt, amely szigorú erkölcsöt prédikált, s a feslett életű 
emberek újra gazdagságot és tiszteletet szereztek neki. 
Bármi kevés hajlandóságot mutattak is a világi örömök és a 
divat emberei arra, hogy életüket az egyház szabályai sze-
rint rendezzék be, mégis készek voltak székesegyházukért, 
palotáikért és törvényeiknek1 minden soráért, ruházatuknak 
minden fonalszáláért vérpatakban járkálva harcolni. Ha a 
kicsapongó lovag a bordélyházakat és játékbarlangokat láto-
gatta is, de kerülte a gyűlhelyeket; ha sohasem szólt is 
anélkül, hogy trágár s istenkáromló beszédre ne nyissa aj-
kait, mindazáltal mindent kipótolt buzgalma által, melylyel 
Baxtert és Howet, mert prédikáltak és imádkoztak, börtönbe 
vettette. A papság egy idó'n át ily módon és ily buzgalom-
mal harcolt a szakadárok ellen, hogy a bűnök ostromlására 

csapongóbb alanyiság s a vallás nevében folytatott véres háborúk korsza-

kában keletkezett, a legkétségbeesettebb kísérlet arra, hogy az önkényes 

alanyiságnak ördöge a legdurvább kényuralom által kiűzessék, amely kény-

uralom azonban nem csekélyebb önkénynyel jár el s amelynek trónja önzésen 

s a minden áron, akár a legszentebb javak föláldozásával szerzendő nyugalom 

után való vágyon alapul. A z a kétségbeesés, mely szerint az igazságnak egész 

hatalma nem képes az emberi életet helyreállítani, viszi a fizikai önfentar-

tásnak még egyedül létező ösztönét a szellemi öngyilkosságra. Azonban az 

a dialektikai szükségesség, melyet mindenesetre csak a tiszta alanyiságnak 

önkénye kényszerít arra, hogy nyugalmát a külső tekintélynek absolút 

kényuralmában keresse, hogy a félelem hasson ott, hol magasabb indokok 

működni megszűntek, ettől ismét az önkény ujabb uralma alá hajt, amint-

hogy maga az ilyen tekintély is csak az önkény szülöttének tekinthető. Mert 

az önalkotta tekintélyeknek istenítése nem teszi még azokat isteni tekinté-

lyekké. A z alanyi önkény és a tekintély örökös körforgása mellett kell 

mindaddig maradni, míg azok bensőleg utat törnek maguknak, míg a tekin-

tély a szabadságra nem törekszik s e valódi alakját s igazi támaszát a valódi 

tekintélyekben föl nem találja. Hobbesnek arról nem volt fogalma, hogy a 

reformatió (? ! ?) e kettőt a vallási téren elvileg egyesítette.» (Dorner Ge-

schichte der protestantischen Theolog ie , München, 1867. S. 493.) — Lechler 

G. V . mondja: «Hobbes anélkül, hogy saját iskolát alapított volna, az egye-

temes műveltségre hatalmas befolyást gyakorolt s Thorschmiedttel s z ó l v a : 

(Versuch einer Engellándischen Freydenker bibliothek, 1765 — 1 7 6 7 ) «Angliá-

ban az összes szabadgondolkozóknak atyja lőn.» (Herzogs Real-Encyklopae-

die 1878. III., 530.) Comte Ágoston őt a negatív bölcselet főalapítójának, a 

forradalmi bölcselet igazi atyjának nevezi.» Philos. Positiv. V . 4 9 9 — 5 0 0 . 
1 A z eredetiben «rubric» áll, v a g y i s : szertartás. 
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épen nem maradt ideje. Az Etherege és Wycherley1 trá-
gárságait az egyház fejének jóváhagyásával s különös enge-
delméből női ajkak nők előtt adták elő, míg a «Zarándok 
vándorlása» szerzője ama bűneért, hogy a szegényeknek az 
evangéliumot hirdette, börtönben sínylődött. Kétségbevon-
hatatlan s nagyon tanulságos tény, hogy az évek, me-
lyekben az anglikán egyház politikai hatalmának tetőpontján 
állt, épen azok az évek voltak, midőn a nemzeti erény a 
földón hevert.2 

Halljuk csak, mit beszél HETTNER ebben a tekintetben: 
«A restauratió korszakának angol vígjátéka», így szól a hí-
res irodalomtörténész, «valóban fölháborítólag szemtelen és 
trágár tartalmú. Nincs ember, aki, hacsak ezeket az angol víg-
játékirókat nem olvasta, fölfoghatná, hogy az ilyenfajta trá-
gárságok és botrányok mikép kerülhettek színpadra. És 
ami legrosszabb, itt nem azzal az egészséges érzéki nyerse-
séggel találkozunk, mely néha még Aristophanes és Shakes-
peare műveiben is a legvakmerőbb merényletekre vetemedik, 
hanem a szivtelen szántszándékosságnak csípősségével van 
dolgunk. Még maga a költeményeinek ledérsége által hír-
hedté vált Voltaire is fölháborodik az itt uralkodó elvadu-
láson s külön értekezésben tör fölötte pálcát kíméletlenül.» 
(Gotha-féle kiadás 47. kötet, 282. 1.) 

«A vígjáték a kornak hű tükre és kifejezése volt. Azért 
oly borzasztón kicsapongó és erkölcstelen, mert az egész 
korszak kicsapongó és erkölcstelen volt. Anglia a restauratió 
korszakába?i oly romlott és kicsapongó vala, hogy az ember 
majdnem kísértetbe jón, Franciaországot XIV. Lajos és a 
kormányzóság ideje alatt, hozzá hasonlítva, irigylésre méltón 
ártatla?mak nevez?ii.» 

«II. Károly és udvara rossz példával mentek előre. A 
király érzékisége és kicsapongása minden tisztességgel 
ellenkezett. Midőn Schaftesbury gróf egy napon a király 
szobájába lépett, az tréfálva rákiáltott, mondván: «íme itt 
jön a legkicsapongóbb valamennyi alattvalóim között.» 
Schaftesbury, mélyen meghajolva, így válaszolt: Igen, Sire, 
az alattvalók között!» Ez a felelet kelleténél szabadabb volt 
ugyan, de, fájdalom, nagyon is igaz. Pepi naplói és 
Grammont grófnak Hamilton emlékezetességei, melyek II. 
Károly udvaráról beszélnek, arról oly képet és leírást 
nyújtanak, hogy azokat túlzásnak kellene tartanunk, ha 

1 A restauratió korszakának két legerkölcstelenebb vígjáték irója. — 

Taine (Geschichte der englischen Literatur. Leipzig, 1878. II. 37.) a legalja-

sabb Írónak nevezi, aki valaha a színpadot beszennyezte.» 
2 Macaulay, Geschichte von England. I. 1 7 4 — 1 7 7 . (Tauclinitz Edition 

I. 1 7 6 — 1 7 9 . ) 



ebben a tekintetbea az összes kortársak elbeszélései oly 
egybevágóan összhangzók nem volnának. Macaulay így ir: 
«A király és főbb emberei csak az udvarhölgyek könnyelmű 
cselszövényei közt éltek, akik vagy már ágyasok voltak, 
vagy pedig legfőbb óhajuknak és megtiszteltetésüknek azt 
tartották, hogy mielőbb azokká lehessenek.» 

«Amilyen az udvar, olyan volt kevés kivétellel az egész 
nép is. A nagy tömeg akaratlanul követi az uralkodó hatal-
mat. Alávaló, de fájdalom, nagyon elterjedt s a dolgok 
ilyetén állása közepett könnyen megmagyarázható logika, 
hogy az egyes ember nem akar egyedül lelkiismeretének 
bolondja és vértanúja lenni, midőn körülötte minden erkölcsi 
és jogi kötelmeket és követelményeket gúnyosan lábbal 
tipornak.» 

«Spanyolországban még különös körülmények is járultak 
ahoz, hogy ezt az erkölcstelenséget fokozzák és terjeszszék. 
A nép csak most szabadította meg magát a mogorva s a 
külső jámborság műveiben annyira buzgó puritánok hatalma 
alól. Az erőszakos elnyomatásnak természetes következmé-
nyei most sajnos módon jöttek napvilágra. «Az éle és a puri-
tánság közt folyt háború», amint Macaulay történelmében 
találóan mondja, «az éle és erkölcsiség között való háborúvá 
változott.» A puritánok az erénynek torzképét állították föl 
és most a gyűlölet magát az erényt sem kímélte. Mindazt, 
amit eddig a nyöszörgő hájfej tisztelettel illetett, most ki-
gúnyolták; amit pedig megvetett, azt kedvelték. Minthogy 
hibáit a jámborság álarcával takargatta, az emberek most 
neki bátorodtak s a világ előtt legbotrányosabb bűneiket 
cynikus szemtelenséggel tárták föl; minthogy a tiltott sze-
relmet szigorúan büntette, azért most a szűzies tisztaságot 
és házastársi hűséget kinevették és megvetették; minthogy 
száját csakis bibliai mondásokra nyitotta meg, most az ujabb 
nemzedéknek élcelői és világfiai csaknem mindig a legdur-
vább káromlásokra és leggyalázatosabb trágárságokra nyi-
tották ajkaikat.» 1 Ha némely félreismerhetetlen jel már a 
puritán uralomnak korszakában arra mutatott, hogy a legfék-
telenebb kicsapongásnak kora közel van, most, midőn maga a 
király is kicsapongó volt, ez a féktelenség még szemtelenebb 
lőn. Sőt ez a szemtelenség még politikai jelentőségre is ver-
gődött. Jaj volt annak, aki a vad tombolásokat mogorva arccal 
merte volna fogadni! Az ilyen annak a veszélynek teszi vala 
ki magát, hogy puritánnak vagy köztársaságinak tekintik és 
mint ilyent üldözik vagy kínozzák. Aki természeténél fogva 
nem volt szemtelen, azzá vált számító okosságból.» 

1 Macaulay, History of England. I. 3. 
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«Az általános elvadulásról számtalan példát tudnánk 
fölhozni, ha visszataszító nem volna ily gyalázatos kép mel-
lett oly sokáig időzni.» 1 

«Ily körülményekből aztán eléggé megmagyarázhatjuk 
a vígjátékok hajmeresztő erkölcstelenségét. A vígjátékiró a 
romlott társadalom legromlottabb részének nyelve volt.»2 

«Mindezt» — mondja Taine — «csak az ellentét hozta 
létre: a puritánság idézte elő az orgiákat, a fanatikusok hoz-
ták az erényt rossz hirbe. Minden világias hajlamot elnyom-
tak, minden érzéki élvezetet megtiltottak. A személyes ön-
megtagadás közzsarnoksággá fajult. Ugy látszott, mintha az 
emberi életre fekete felhő ereszkedett volna, mely minden 
világosságot elhomályosított, minden szépséget elsötétített, 
minden örömet elnyomott. — A király visszahelyezése meg-
hozta a megváltás óráját. A népszellem hasonlóan a töltés-
sel elzárt, megáradt folyamhoz borzasztó természeti erővel 
zúgva és tajtékozva rohant vissza medrébe, melyet rég el-
zártak előle, és a hullámzó árnak hatalma minden töltést 
elszakított. Az érzékiséghez való szenvedélyes visszatérés 
minden erkölcsiséget elfojt. Az erényt puritánnak tartották; 
az erkölcsi komolyságot és a fanatismust összezavarták s 
közös megvetésben részesíték. E hatalmas ellenáramlat el-
sodrá a jámborságot és erkölcsiséget s csak pusztulást és 
iszapot hagyott maga után; az emberi természetnek neme-
sebb hajlamai.eltűntek; az emberben csak az állati maradt 
meg féktelenül és vezető nélkül, aki rossz vágyaiban magát 
minden igazságon és szemérmen túltette.» 3 

V 

«Az angol egyház» — mondja Macaulay — «háladatos 
volt a védelemért, melyben a kormány részesítette. Már 
létének első napjától fogva meghódolt ugyan a monarkhia 
előtt;4 de a restauratió után következett negyed század 
alatt a királyi tekintély és az örökösödés jogának érdeké-
ben kifejtett buzgalma határt nem ismert. A Stuart házzal 

1 A z egyes borzasztó részleteket lásd Taine, Gescliichte der engl. Li-

teratur. II. 1 4 — 1 0 8 . 
2 Hettner, Geschichte der engl. Literatur. von 1 6 6 0 — 1 7 7 0 . 4 Aufl. 

Braunschweig, 1881. S. 106., 1 1 2 . 
3 H. Taine, Geschichte der engj. Literatur. II. 4., 7., 8. 
4 Más helyen ugyanez a történész így s z ó l : «Az angol egyház másfél 

századnál tovább a monarkhiának alázatos szolgálója s a közszabadságnak 

állandó ellensége volt. Legkedvencebb elvei voltak a királyok isteni jogairól 

és az alattvalóknak kötelességeiről szólók.» (Macaulay, Ausgew. Werke . 

Braunschweig, 1861, IV. 21.) 
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szenvedett, s azzal együtt emelkedett föl újra; közös érde-
keik, barátságuk és ellenségeik által szoros összeköttetésben 
volt vele. Lehetetlennek látszott, hogy olyan idő jöjjön, midőn 
a kötelék, mely a magasztos vértanú gyermekeivel összekö-
tötte, elszakad, s midőn a loyalitás, melyben dicsőségét ke-
reste, megszűnik kedves és hasznos kötelesség lenni. Utálatos 
cikornyákkal magasztalta tehát azt az előjogot, mely öt 
mindenkor védelmezte és emelte, s kiváló örömmel átkozta 
azoknak gonoszságát, akiket azon elnyomatás, melytől neki 
nem kellett félnie, lázadásra ösztönzött. Kedvenc tétele az 
volt, hogy az ellenállás nincs megengedve; e tant minden 
korlátozás nélkül tanította s belőle a legvégső következmé-
nyeket is levonta; tanítványai fáradhatatlanul ismételték, 
hogy még ha oly királylyal verné is meg az ég Angliát, 
aminő BUZIRIS és PHALARIS voltak, aki aztán a törvények 
ellenére s az igazsággal mitsem törődve, naponta százával 
vitetné az ártatlan áldozatokat a vérpadra, a királyság ren-
deinelc összesen sem volna hatalmuk a zsarnokságnak fizikai-
lag ellenszegülni. Szerencsére a törvények az emberi termé-
szetnek elég kezességet nyújtanak arra, hogy az ilyen 
elméletek csakis elméletek maradjanak. A megpróbáltatás 
napja elérkezett és ugyanazok az emberek, akik a túlságos 
loyalitást a leghangosabban és legőszintébben vallották, a 
trón ellen Angolországnak majdnem minden grófságában ön-
védelemre és fegyverre keltek.» 1 

Ugyanis I I . KÁROLY 1685-ben meghalt s a trónon öt 
fivére a yorki herceg követte I I . JAKAB név alatt. Ez szám-
űzetése alatt Franciaországban katholikussá lett. Uralkodásra 
jutván, a katholikusokat sértő kivételes törvényeket kezdte 
eltörölni. Nyiltan kijelenté, hogy az angol korona összes ke-
resztény alattvalóinak vallásszabadságot enged, a katholiku-
soknak úgy, mint a dissentereknek. De ezáltal nemcsak az 
anglikánokat, hanem még a dissentereket is elkeseríté, mert 
azok ezt a kegyelmet a katholikusoktól irigyelték. 

BUCKLE erről így ir: 
« I I . JAKAB trónraléptekor Angliában az összes szószékek 

hálaimáktól visszhangzottak s ö fölségének számos föliratban 
hízelegtek, biztosítván öt tántoríthatatlan hűségükről és min-
den határ és utógondolat nélkül való odaadásukról. 

«Az anglikán papság a föltétlen királyi hatalmat egész 
a végletekig hirdette, míg az reá nézve kedvező volt. Midőn 
azonban JAKAB a katholikusokat illetőleg türelmi rendeletet 
adott ki, akkor a püspöki egyház hívei egyesültek a dissen-
terekkel a trónnak megdöntésére. Jóllehet állandóan a passzív 

1 Macaulay, Gescliichte von língland. I. 174. 

»9 
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etigedelmesség kötelességét prédikálták, azért törvényes kirá-
lyukat mégis elűzték.» 

1688. év november 5-én ORANIAI VILMOS, Hollandia 
helytartója, STUART M Á R i Á-nak, II. JAKAB egyik leányának a 
férje, hadsereg élén Anglia partjaira szállott. A protestáns 
nemesség, mely már előbb titkos szövetségben volt a bitor-
lóval, hozzája csatlakozott, s JAKAB mindenkitől elhagyatva, 
Franciaországba menekült. 

Ellentétben az 1649-iki «nagy lázadással, a «great rebel-
lion» az angolok ezt az eseményt «glorious revolution», 
«dicsőséges állammegrázkódtatásnak» nevezik. 

MACAULAY azonban teljes joggal mondja: 
«Miben lehet az atya kivégeztetése és a fiúnak a trónról 

való letaszíttatása között lényeges különbséget fölfedezni ? 
Van-e olyan alkotmányos alapelv, melyet, ha az az elsőre 
alkalmazható, az utóbbira alkalmazni ne lehetne? A király 
nem követhet el jogtalanságot. Ha ez áll, akkor JAKAB olyan 
ártatlan volt, aminő csak király lehetett. Egyedül a miniszter 
felelős az uralkodó tetteiért. Ha ez így van, akkor miért 
nem vonják JEFFERIES-Í felelősségre és miért nem tartják 
meg JAKAB-OÍ ? A király személye szent. Vájjon Jakab sze-
mélyét szentnek tekintették-e a Boyne folyó partján? A 
királygyilkossághoz nagyon hasonlít, ha olyan hadseregre 
ágyúval lőnek, amelyben király is jelen van. Mindig meg-
kellene emlékezni arról, hogy KÁROLY halálát oly emberek 
okozták, akik éveken át tartó ellenségeskedések által el vol-
tak keseredve és akiket soha más kötelék nem fűzött hozzá, 
mint a többi polgárokat. Azok, akik Jakabot a trónról el-
űzték, hadseregét elcsábították, barátait tőle elidegenítették, 
akik öt palotájában először fogva tárták s később onnan 
elűzték; akik öt a birodalomnak egyik végétől a másikig 
tüzzel-vassal üldözték; akik híveit vízbefojtották, fölakasztot-
ták és fölnégyelték; akik ártatlan örökösét beszennyezék — 
unokaöcscse és két leánya voltak. Ha mindezeket az esemé-
nyeket komolyan megfontoljuk, semmikép sem tudjuk föl-
fogni, mint történhetett az, hogy ugyanazok a személyek, 
akik november 5-én Istennek azért adtak hálát, hogy az ö 
szolgáját, Vilmost szerencsésen idevezérelte s előtte minden 
akadályt ledöntött, mígnem a mi királyunk és urunk lön január 
30-án, félnek, hogy a királyi vértanúnak ártatlanul kiontott 
vére rajtuk és gyermekeiken fog boszút állani.»1 

«A forradalom szerencsét hozó (?) és hasznos volt, de 
dicsőséges — mint sokszor nevezik — nem volt. Angliára 
nézve az egész eljárás összes részleteiben becstelen vala. 

1 Macaulay, John Milton. Leipzig. Reclam. S. 54—55. 



«A főuraknak és nemeseknek szemérmetlen kétszínüsége, 
az átalános támogatással való biztatás, melyben Jakab mind-
addig bízott és remélt, mígnem őt mindenki elhagyta, oly 
aljas gondolkozásmódot és erkölcsi satnyulást árul el, amely 
a korszakra a legnagyobb szégyent hozza. Hogy a vállalat 
sikerült vagy legalább, hogy vérontás és rázkódtatás nélkül 
ért célt, azt főkép a hűtlenség oly bizonyítékának köszönhet-
ték, aminőt még egy katona sem tanúsított és a walesi her-
ceg születésére vonatkozó hazugságoknak, melyeket még a 
legelőkelőbb személyiségek sem átallottak terjeszteni.1 A 
conventek tárgyalásain és különösen az értekezleteken ugyan-
azzal a kicsinyes szellemmel találkozunk, amely ama kor-
szaknak jellemvonása. A két ház által közösen megállapított 
határozatok oly rosszak voltak, mint csak oly rendszabá-
lyok lehetnek, amelyek oly kitűnő (?) célra szolgálnak. Az 
egész forradalom alatt egy angol sem tünt ki jeles tehetsé-
gei által, egy sem tette ki magát rendkívüli veszélynek, egy 
sem hozott a nemzet fölszabadítása érdekében áldozatot, ki-
véve CHURCII ILL-t , aki becsületével és ANNÁ-Í , aki gyermeki 
szeretetével áldozott hónáért.» 

«Ha már a forradalomban kevés olyan van, amit dicső-
séggel teljesnek lehet nevezni, akkor ilyen a későbbi esemé-
nyek közt még kevesebb van. Abban az egyházban, amely 
egyhangúlag kinyilatkoztatta, hogy a kereszténység az ellen-
állást kárhoztatja, csupán négyszázan vonakodtak a hűségesküt 
olyan kormánynak letenni, amely népfölkelésből származott. 

«Valamint a papságnak letett esküje annak alapelvével 
ellenkezett, akép ütötte az arcul cselekedeteivel esküjét. 
Szüntelen áskálódásaik a kormány ellen, melynek hűséget 
esküdtek, állásukra, de sőt az egész kereszténységre is ár-
nyat vetettek. Egyik kitűnő főpap minden hímezés-hámozás 
nélkül kimondotta, hogy a hitetlenségnek gyors haladását 
az a boszúság eszközölte, melyet paptársainak hűtlen ma-
gukviselete okozott. 

«De e szemrehányás nem egyedül az egyházat illeti. 
Minden politikai pártban, magában a kormányban is túlsá-
gosan uralkodott a kétszinüség és a hűtlenség. Ugyanazok 
az emberek, akiket V ILMOS jótéteményekkel halmozott el 
és bizalmával ajándékozott meg, mialatt az állam ügyeit ve-
zették, a száműzött királyi családdal leveleztek. Oxford, 
Leeds és Shrewsbury voltak a gyalázatos árulók. Még 
Devonshire sem egészen mentt a gyanútól. S könnyen el-
gondolhatjuk, hogy az oly természetű ember, mint MARL-

BOROUGH ama korban, bizonyára az aljasság posványában 
fetrengett. Nehogy pedig csodálói azt mondhassák, hogy a forra-

1 Azt híresztelték, hogy csempészett gyerek. 
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dalom korszakában a királyt egyedül önző okokból csalta 
meg, csakhamar elárulta hazáját is. A francia udvart érte-
síté a titkos támadásról, mely Brest ellen volt készülőben. 
Ennek következése az lett, hogy a terv nem sikerült és 
egyik tábornoknak előre kicsinált gazsága folytán 800 angol 
katona életét veszítette. És ezt az embert oly sok iró ne-
vezte szentnek, hogy alig tartják illőnek, ha valaki róla érdeme 
szerint beszél.»1 

Tehát a katholikus királyt elűzték, a «pápistáknak» az 
angol trónról való kizárását alaptörvénynyé tették, a «ka-
tholicismusnak veszélyességét» állandóan elhárították, a re-
formált vallást biztosították, a protestantismus és alkotmá-
nyosság korlátlanul uralkodtak. De a jó eredménynek semmi 
nyoma. Anglia a reformatiónak az egész XVIII. század le-
folyása alatt is oly kevés áldásthozó gyümölcsével kérked-
hetik, mint a XVI. vagy XVII. században, Sőt ellenkezőleg, 
a felsőbb köröknek erkölcstelensége és durvasága nöttön-
nőtt. A politikai szabadság és a növekedő gazdagság csak 
a felső tízezernek előnyös; a nép helyzete egyre nyomasz-
tóbb, nyomorultabb és elhagyatottabb. Most még az utolsó 
vigasztól is megrabolták, a kételkedés és az anyagelvüség 
mindinkább kiszoríták a keresztény hitnek maradványait. 

«V ILMOS , ANNA , I. G Y Ö R G Y és II. GYÖRGY alatt a dol-
gok állása visszataszító», mondja TA INE . «A felsőbb körök-
ben csak romlottságot, az alsóbb néposztályban pedig csak 
durvaságot lát az ember; fondorkodók csapata állatiasan 
elaljasodott tömeget vezet. A felsőbb rendek még kevésbé 
voltak tiszteletre méltók, mint az alsóbbak. Ha igaz az, 
hogy nem volt még íidvösebb (?) forradalom, mint az 1688-iki, 
akkor az is áll, hogy olyan sem volt még, melyet rosszabb 
indító okok idéztek volna elő és tartottak volna fönn, mint 
ezt. Mindenütt csak árulás uralkodott, kétszeres, sőt három-
szoros árulás. Vilmos és Anna alatt az admirálok, a minisz-
terek, a tanácsosok, a kegyencek mind a Stuartokkal 
leveleztek és szövetkeztek, akiket pedig már eladtak, de 
leveleztek velők csak azért, hogy őket olyan szerződésekkel, 
a melyek kölcsönösen megszüntethetök, hamis esküvésekkel, 
melyek egymást fölülmúlják az Ígéretekben, újra eladhassák; 
míg végre senki sem tudja, hogy ki ö vagy hogy mi 
voltaképen. Marlborough herceg, korának legnagyobb had-
vezére a / legaljasabb gazlelkek egyike, kiket a történelem 
ismer. Agyasainak költségén élvén, takarékosan kezelte 
a zsoldot, melyet azoktól kapott, rendszeresen megrabolta 
a katonákat, eladta az államtitkokat, árulókép működött 

1 Macaulay, Ausg. Schrift. IV. 8 8 — 9 1 . — Vergl. Geschichte v. England. 

Braunschweig, 1868. VII. 1 2 6 — 1 3 0 . 
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Jakab, Vilmos és Anglia ellen s képes életét kockára 
tenni, s angol katonát francia kelepcébe ejteni, csak-
hogy pár nedves cipőt megkíméljen. Utána a skeptikus 
és cynikus Bolingbroke következett, ki fölváltva a király-
nőnek és a trónkövetelőnek volt minisztere, de mindkettő 
iránt egyenlően becstelen volt, aki lelkiismerettel, házassá-
gokkal és ígéretekkel gj^alázatos kereskedést űzött s tehet-
ségét kicsapongások és cselszövények közt tékozolta el, 
hogy mint becstelen, gyáva és megvetett egyén fejezze be 
hitvány életét.1 Utoljára Walpole következik, aki miután 

1 Hettner. (Geschichte der englisch. Literatur, S. 352.) ezeket mondja 

róla : «Bolingbroke azt, amit vallási dolgokban igaznak tart, csak maga és 

néhány beavatott számára akarja", de nem akarja azt mindenki, nem kü-

lönösen a tömeg számára. Bölcseleti leg véve a dolgot, az uralkodó vallás 

talán nagyon is durva és babonás lehet, mindegy ! azért minden körülmények 

között fönn kell azt t a r t a n i m e r t politikai szempontból a népnek rendben 

tartására és megfékezésére elkerülhetetlenül szükséges . . . A vallás, mint Ta-

citus mondja, ad instrumentum regni szolgál. Bolingbroke egészen leplezetle-

nül hirdeti a célszerűség elméletét. Egyrészről a fönnálló hitnek alapelveit 

oly élesen és maró gűnynyal ostromolja, h o g y az ő könnyed és vonzó művei 

sokkal több hívet szereztek számára, mint a többi deistáknak komoly és 

alapos munkái együttvéve ; másrészről meg azt hiszi, hogy a szabadgondol-

kozókat megvetőleg lenézheti s azokkal szemben az erényére büszke farizeust 

játsza. Bol ingbroke, aki Voltaire tanítója volt, Swifthez így i r : «Az Esprit 

fort» vagy «Free-thinker» elnevezést, amennyire észrevettem, közönségesen 

olyan személyekre alkalmazzák, kiket én a társadalom dögvészének tartok; 

mert arra törekszenek, hogy a társadalom kötelékeit föloldják vagy legalább, 

h o g y egy falatot kivehessenek amaz állatemberek szájából, akikre nézve j o b b 

volna, ha legalább is féltucattal hátratartatnak vala. A z ilyen szabadgondolkozót 

nemcsak megvetem, hanem utálom is.» — A Hobbes óta terjedő materialis-

tikus bölcselettel Bol ingbroke is így s z ó l : «Az ember cselekedeteinek egye-

düli rugója az önzés. Minthogy pedig ez a rend természeténél fogva ellenkező 

ösztön különös ellenszerek nélkül minden okos együttlétet lehetetlenné tett 

volna, a bölcs törvényhozók az emberi természetben rejlő félelmet (a sötét 

hatalmaktól) arra használták, hogy a szenvedélyeket zabolázzák, vagy más 

szavakkal : vallásokat alapítottak. Valóban, a vallás hatalmas gyeplő , mely 

nélkül egy állam sem állhatna fönn. Ilyen alapelvek mellett Bol ingbroke 

egészen következetesen cselekedett, hogy az ügynevezett szabadgondolkozást, 

mely az ő korában divatos volt, föltétlenül elvetette. De az már aztán nem 

volt következetes eljárás, hogy ő, aki főkép államférfi akart lenni, hitetlen-

ségét minden tartózkodás nélkül nyilvánítá. Ebben az irónak hiúsága vezette 

tollát. Legkárosabb befolyást gyakoroltak a történelem tanulásáról irt levelei, 

(Letters on the study of history), mert azok a X Y I H . századnak történeti 

képzettségére, történelmi nézetére és történetírására hatalmas befolyást gya-

koroltak. Bol ingbroke követeli és pedig jogga l , hogy a történelmet az élet, 



husz éven át miniszterelnök volt, hivataláról sikkasztás miatt 
kénytelen volt lemondani, s aki azzal dicsekedett, hogy min-
den lelkiismeretnek az árát ismeri. 

«A vesztegetés a közéletben, az erkölcsökben és a po-
litikában annyira el volt terjedve, hogy W A L P O L E bukása 
után BUTE lord, aki öt elárulta, szintén kénytelen volt azt 
gyakorolni, söt terjeszteni. Társa Fox, a kincstárt (pay-office) 
vásárrá változtatta, száz meg száz parlamenti taggal alkudo-
zott, hogy azokat megvásárolja s egyik nap reggelén 25,000 
fontot fizetett ki. Szavazatokat csak készpénzért lehetett 
kapni s az eladó emberek a döntő pillanatban még azzal 
fenyegetőztek, hogy az ellenséghez szegődnek s folyton töb-
bet követeltek. És a vezérek kétségen kívül biztosíták a saját 
részöket. Megvesztegethetők, vagy címekkel, méltóságokkal 
és hivatalokkal fizettetik meg magukat; hogy valamely hi-
vatalos állást elnyerhessenek, az illető tulajdonosnak évi 
2, 3, 5 söt 7000 font sterlinget adnak. PITT, aki pedig e 
politikusok között a legbecsületesebb s az úgynevezett ha-
zafiaknak feje volt, szavát adja vagy visszavonja, vádolja vagy 
védelmezi WALPOLE-t, háborút vagy békét javasol, csakhogy 
miniszter lehessen vagy az maradhasson. Vetélytársa, Fox, 
szemérmetlen aljas korhely volt. NEWCASTLE herceg, akinek neve 
«hüségszegés» volt, élő torzalak, otromba, tudatlan, meg-
vetett és kigúnyolt egyén, aminő a nemesség között több 
nem volt található és mégis összeköttetései, gazdagsága s a 
választások következtében, melyek fölött rendelkezett, s az 
általa osztogatott hivatalok árán harminc évig volt minisz-
terelnök. A kormányzás a Stuartok bukása folytán néhány 
előkelő család kezeibe került, amelyek elpusztult, megvásá-
rolt képviselők és hangzatos beszédek segítségével a királyt 
elnyomni, a tömeg szenvedélyét vezetni, fondorkodni, hazudni, 
egymás ellen harcolni s a hatalmat kicsalni igyekeznek.» 

Ilyen Angliában a sokszor magasztalt «politikai szabad-

ság.» A német és angol történetírók ép úgy, vagy még szi-

gorúbban Ítélnek, mint a francia szerző. MACAULAY, a sza-

badelvű whigpárti történész, az akkori angol parlamentet 

«a legzsamokabb és legniegvesztegethetobb gyülekezetnek» né-

ne pedig a holt tudományosság számára í r ják; kigúnyolja a régi anyagok 

összehalmozását, a fáradságosan összeállított nemzetség-táblázatokat, az udvari 

ünnepélyek leírását, a felsőbb osztályoknak örökölt jeles tulajdonságaiban 

való hitet. A középkorral, amelyből semmit sem értett jneg, irgalmatlanul 

bánik e l ; nyilait főkép a liűbérrendszer maradványai ellen intézi s a pápaság 

és a papság egész működésében nem lát egyebet, mint cselszövényt, csalást, 

gőgöt, uralomvágyat. V . ö. Gfrörer, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts. 

II. 491 — 502. 
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vezte, egész Európában!1 De azért az 1688-iki forradalmat 
mégis «üdvösnek» és «hasznosnak» mondták!? E csodálatos 
állításnak csakis egy alapja és egyféle magyarázata lehet: 
és ez a katholicismus ellen táplált gyűlölet és előítélet, mely 
a protestánsok és a liberálisok fejében egyre kisért.2 

TAINE aztán így folytatja: « A magánélet ép oly finom, 
mint a nyilvános élet. Az uralkodó király fiát magától kö-
zönségesen eltaszítja; a fiú azután adósságot csinál a par-
lamenttől évi járadékának fölemelését kéri és atyjának ellen-
ségeivel szövetkezik. I. György nejét harminc évig fogságban 
tartotta s két ágyasával minden este leitta magát. II. György, 
aki nejét szerette, ágyasokat tart, csakhogy gavallérnak tűn-
jék föl, örül fia halálán s atyjának végrendeletét meghami-
sítja. Legöregebb fia a kártyajátéknál csal. 

«IV. GYÖRGY kocsis természetű, játékos, botrányos életű, 
becstelen, akit magaviselete miatt a lovartársulatból majdnem 
kidobtak. Egyedül III. György volt tiszteletre méltó, aki 
később megbolondult; ez szegény, korlátolt eszű volt s anyja 
ifjú korában mintegy kolostorba zárva nevelte, okul adván 
erre a nemességnek általános romlottságát. «Az ifjú urak», 
mondá, «mindnyájan feslett életűek, s a fiatal hölgyek ud-
varolnak a férfiaknak, ahelyett, hogy az ellenkezőt várnák.» 
Valóban a bűn divattá lön, csakhogy nem oly finom mo-
dorban, mint Franciaországban. <cA pénzt», irja Montesquieu, 
«itt mindenek fölött becsülik, a becsület és az erény keveset 
érnek.» Az angol szeret jól enni, asszony kell neki és ké-
nyelem. Mivel társaságokba keveset jár és ezekre a dolgokra 
van szorítva, vagy megöli magát, vagy tolvaj lesz, mihelyt 
a vagyona elpusztul és ezeket nem képes beszerezni.» — A 
fiatalokban a nyers erő csakúgy buzog, s ezt fölváltva hasz-
nálják a durvasággal és az élvezetekkel. A leghíresebbek 
mohawksoknak nevezték magukat s éjjelenkint London fölött 
zsarnokoskodtak. Az embereket az utcán megállították és 
kardjaikkal lábszáraikat döfködték, táncolni kényszerítették; 
némelyek asszonyt hordóba tettek, s valamely meredek 
helyről legördítették; mások a szegény elfogott szerencsét-
lennek orrát laposra nyomták s szemeit ujjaikkal üregeik-
ből kinyomták. Swift s a vígjáték-, valamint a regény-

1 Macaulay, Ausgewählte Sehr. XI. 187. (Essay über Wilh. Pitt.) 
2 Angliának egyik alapos ismerője, de Lavergne Leonce nagyon talá-

lóan jegyzi meg : «Az angolok, akik különben értelmesek, azonnal elveszítik 

a fejőket, mihelyt a pápáról vagy a katholikus egyházról van szó.» (Rev. des 

deux mondes. 1862. 15 nov. p. 441.). — E mondás, mely sok talányt meg-

fejt, nemcsak az angolokról áll, hanem majdnem kivétel nélkül minden pro-

testánsról és szabadelvűről. 

t 
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írók1 leirták e durva kicsapongásnak aljasságát, melynek 
lármára van szüksége s iszákosságból él, nyerseségével 
kérkedik, kegyetlenségre vezet s vallástalanságban és istenta-
gadásban végződik. Ez az erőszakoskodó, heves vérmérsék-
let egész szemtelenül és büszkén annak romlásában találja 
élvezetét, amit az emberiség tisztel és az ország törvényei 
oltalmaznak. Ettől az ösztöntől indíttatva támadják meg a 
papokat és az őröket elverik. Ezeknek COLLINS, T INDAL és 
BOLINGBROKE a tanítóik. JJgylátszik, hogy az erkölcsök rom-
lottsága, az árulkodás megszokása, a felekezetek civakodása, 
a vitatkozás szabadsága, a tudomány haladása s az eszmék 
forrongása a kereszténységet föloszlatják. « Angolországban 
nincs vallás», mondá MONTESQUIEU: «Misére2 az alsóház-
nak négy vagy öt-, s prédikációra a két kamarának ugyan-
annyi tagja jár.» «Ha valaki a vallásról beszél, mindenki 
nevetni kezd.» Midőn egyszer valaki így szólt: «Ezt oly igaz-
nak tartom, mint a hitágazatot», mindnyájan hahotára fakad-
tak. S valóban ez a mondás nagyon falusias és elavult volt.»3 

MONTESQUIEU, aki 1729-től 1731-ig, tehát hosszabb időn 
át Londonban CHESTERFIELD lord barátjánál tartózkodott, 
Angolországról ilyen ítéletet mond: «Anglia a romlottság és 
az istentelenség hazája.» S a többek között szórói-szóra 
ezeket irja: «Angliában rendkívül sok szokatlan esemény 
fordul elő, de mindegyiknek célja: a pénzszerzés. Itt nem-
csak hogy becsület és erény nincs, de még fogalmuk sincs 
ezekről. Franciaországban a rendkívüli dolgok azért történnek, 
hogy költsenek rájok, itt azonban azért, hogy általok pénzt 
szerezzenek.» «E nemzet szelleme hozza magával, hogy 
kevésbé ügyelnek a saját boldogságukra, mint inkább a 
mások boldogságára féltékenyek; e népnek uralkodó szelleme 

1 E regényírók közé tartoznak különösen Fielding és Smollet rea-

listák és Sterne, a «humoristikus idealista.» IHllebrand Károly ez utób-

biról így ir : «A botrány dacára, melyet «Tristram Shandy» című erkölcs-

telen regénye szükségképen előidézett, mégis az szerzőjének uj, már a har-

madik javadalmat, a coxwouldi plébániát szerezte meg. Londonban az előktdő 

világ Sterneért rajongott. — A divatos botránymunkát minden asszony a 

fejpárnája alatt tartotta ; de lassan-lassan, amint neki bátorodtak, előszedték 

azt a párna alól és a társalkodó termek asztalaira tették ; a mű száz meg 

száz kiadást és utánnyomást ért ; Hogarth címképet rajzolt hozzá ; Warburton 

gloucesteri püspök és egyik előkelő theologus a legmelegebben ajánlotta a 

két kis kötetet kartársainak, a püspököknek, hangosan hirdetvén, hogy a 

suttoni helyettes lelkész Angolország Rabelais-je, s az uj Rabelaisnek több 

püspök üdvözlő iratot küldött. (Aus und über England. Berlin, 1876. S. 397.) 

2 Vagyis : az anglikán istentiszteletre. 
3 Taine, Geschichte der englischen Literatur. Leipzig, 1878. II. 198—204. 
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az irigység, amint ezt összes kereskedelmi és hajózási tör-
vényei tanúsítják.» 1 

MONTAGU asszony I . GYÖRGY uralkodása idejéből szár-
mazó egyik levelében ezt irja: «Nagyon sajnálom a házas 
élet siilyedését, melyet fiatal leányaink most ép úgy gú-
nyolnak, mint eddig a fiatal uraknak volt szokásuk. A 
házasélet kényelmetlenségeit mind a két nem fölismerte s a 
feslettség nem kevésbé tulajdonsága most a fiatal asszonyok-
nak, mint a rangos ifjuraknak. Már nem is botránkoznak 
meg rajta, ha valaki így szól: «N. vagy Y. udvarhölgy sze-
rencsésen lebetegedett.» Ugyanabban a levélben a gúnyoló 
lady azt irja, hogy hallotta, miszerint nemrégiben Sir RÓBERT 

(Walpole) kastélyában a parlament legközelebbi ülésszakára 
bizonyos bili fölött tanácskoztak, melynek értelmében a 
nem szócska a tízparancsolatból kitöröltetnék és a hitval-
lásba tétetnék át.2 

BURNET püspök 1713-ban az államegyházról így ir: 
«Meg kell vallanom, hogy papságunk nagy része előttem 
mindig kihaltnak és élettelennek tűnt elő. Ahelyett, hogy 
egymást ébresztgetnék, még inkább elaltatják. Nagy fájda-
lommal kell bevallanom, hogy amerre csak jártam, a papok 
bármilyen vallásúak voltak is, akár pápisták, lutheránusok, 
kálvinisták vagy dissenterek, mindig vigyáztam és azt vet-
tem észre, hogy a mi papságunk magán dolgaiban a leg-
hanyagabb és életmódjában a legkevésbé szigorú.» 3 

Hume a mult század közepe táján az angol nemzetet 
úgy jellemzi, mint amely «a vallási dolgok iránt oly kö-
zönyös, amint csak valamely nemzet azok iránt közönyös 
lehet.» 4 

Midőn HuME-tól egyik barátja kérdezte, hogy mit gon-
dol, vájjon .az olyan fiatal pap, aki egészen skeptikus né-
zetű, megmaradhat-e az egyház kebelében s nyerhet-e 
egyházi méltóságokat, határozottan igennel felelt. «Polgári 
állást» — mondá — «a tudományosan képzett emberek alig 
kaphatnak.» A tömeget és annak babonáját nagy tisztelet-
ben részesítené az ember, ha iránta őszinte volna. Vájjon 
becsületbeli dolognak tartá-e valaha bárki is, hogy gyerme-

1 «Notes sur l 'Angieterre.» Oeuvres completes de Montesquieu (ed. 

Laboulaye). Paris, 1875. VII. 1 8 3 — 1 9 6 ; ott vannak a Taine által közölt 

idézetek is : «Angliában nincs vallás» stb. . . . «Az én időmben valaki így 

szólt : ez előttem liitágazat; xnire átalános hahota támadt.» 
2 The Letters and otlier Works of Mary Wortley Montagu. 1803. 

5. vols. 
3 Quarterly Review. T. CII. p. 462. 
4 Hume, Essay on National Characters, 



keknek és őrülteknek az igazat megmondja? . . . Az egy-
házi hivatás csak kissé jobban előmozdítja a tettetést vagy 
az alkalmazkodást, mely nélkül a világban nem lehet bol-
dogulni.» 1 

1753-ban Sir JOHN BERNARD agg hazafi — mint lord 
MAHON «Angol történetének» 60-ik fejezetében irja — a 
parlamentben keservesen panaszkodott, hogy úgy látja, mi-
szerint most már egészen divattá vált, hogy a müveit em-
bernek ne legyen vallása. 

Kolde Th. protestáns egyháztörténész, erlangení tanár, 
így ir: «Eltekintve némely akkor is előfordult kivételektől, 
Angliában a XVIII. század első harmadrészében 2 a vallási 

1 Burton, Liefe o f - H u m e . II. 187. Lecky , Gescliichte Englands im 

achtzehnten Jahrhundert, Deutsch von Lövve. 1879. I. 339. — II. 585. — 

Humeról így szól Hettner: «Ilume Dávid, skót skeptikus, Feuerbach Lajosnak 

legközvetetlenebb előde. A vallás történelmét lényegére nézve ő is az emberi 

szellem betegsége történelmének tekinti; a vallás lényege szerinte is, hogy 

Feuerbach szavaival éljünk, csupán anthropomorpliismus, vagyis az ember 

gondolatainak és tulajdonságainak valamely képzelt túlvilági lényre való 

átruházása. A vallás Hume szerint úgy keletkezett, hogy az ember az előtte 

ismeretlen és saját tudásának segítségével meg nem magyarázható teimészeti 

és világeseményeket oly okokból, tényektől származtatja, melyeket a saját 

képzelete szerint gondolt k i ; a sokistenítés azokat az okokat számos szemé-

lyiségekre osztja föl, míg a theismus csak egyetlen egyre. Hume épen abban 

a korban tanúsított történelmi érzéket, mely a történelmi fejlődés iránt sem-

mit sem érdeklődött. Ezt a tényt nem lehet tagadni, habár Hűmet fölületes-

ségről és megbízhatatlanságról jogosan vádolhatjuk is. Humenak történetirása 

is bölcseletét szolgálja. Schlosser a XVIII. század történelmében (III. 614.) 

nagyon helyesen mondja, hogy Ilume angol történelmével legbuzgóbb terjesz-

tője a hierarchikus és gépies vallás ellen irányult nézeteknek ; és már Voltaire 

bevallotta, hogy Humenak ezt a művét leginkább azért becsüli, mert az a 

fanatismust gyűlöletessé teszi.» Ilume, valahányszor a középkornak egyházi 

viszonyairól kell beszélnie, mindig fanyar és igazságtalan . . . Hume, mint 

Macaulay, Miltonról irt értekezésében irja, annyira gyűlölte a vallást, hogy 

még a szabadságot is gyűlölte, mert az a vallással volt összekötve.» (Hettner, 

Geschichte der engl. Literátor. S. 429-- 432.) —• A modern egyházüldözők 

ebben a tekintetben Hume és Voltaire mesteröket buzgón követték. De Hume 

nemcsak a modern történetírást, hanem az ujabb bölcseletet is befolyásolta, 

a francia encyklopaedistákat ép ugy, mint a német eszméiődőket. Kant így 

szól : «Igazán megvallom, hogy a Huniéra való emlékezés törte meg bennem 

először a dogmatikai álmodozást s vizsgálódásaimnak az eszmélődő bölcselet 

terén egészen más irányt adott.» (Kant, Werke von Rosenkr. III. 9.) 

2 Ha a methodismustól eltekintünk, mely aránylag a nemzetnek nagyon 

kis részére szorítkozott — akkor a század második és harmadik harmadré-

szében szintén. 
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életről kevés megjegyezni valónk van. ADDISON, ki abban A 

korban élt, valóságnak mondá, hogy Angliában sokkal ke-
vesebb vallási életet tapasztalhatni, mint bármely más pro-
testáns vagy katholikus szomszéd államban. MONTESQUIEU 

francia iró nagyon a túlságba megy s azt állítja, hogy Angol-
országban nincs vallás. Úgy látszik, hogy az előbb oly szigorú 
szombatünnepelés, mely ma is a vallásosság zsinórmérté-
kéül szolgál, az udvarnak befolyása alatt szünöfélben van. 
Ha az előkelő körök falusi birtokaikon még templomba 
jártak, ez inkább a botrány kerülése végett, mint vallási 
szükségből történt. Mert ha elszoktak is a vallástól, azért 
azt egyenesen még sem támadták meg, sőt inkább a társa-
dalom érdekében szükségesnek tartották. Az egyház lassan-
kint tápintézetté vált s mindenki ilyennek tekintette. A papok 
minden kételkedésök dacára kötelességszerűen aláirták a 
hitvallást, csakhogy javadalmaikat megtarthassák, mit HUME 

bölcsész azzal indokolt, hogy a tudományosan képzett egyé-
nek számára alig lehet polgári állást találni.» A szertartáso-
kat a közönyös, a tudományos egyetemek megszűnése 
következtében műveletlen, a nagyrészt skeptikus papság elvé-
gezte ugyan vagy pedig helyettesei által elvégeztette, de 
különben hitközsége tagjainak jólétével, bajaival és erkölcsi 
állapotával mitsem törődött. 

«Ebből némileg megérthetjük, hogy mikép történhetett 
az, hogy a methodismus, midőn ellentétbe hozták az állam-
egyházzal s annak liin-lom formáival, oly határozottan egyház-
elleiies jelleget öltött. Eleve nem ilyen irányzata volt . . . 
A methodismus tehát nem a dogmatismus és a holt ortho-
doxia ellen küzdött, amint ezt a pietismusról állítják, sem a 
theologián uralkodó rationalismus ellen — mert az az akkor 
dívó csekély theologiai érdeklődésnél fogva sokkal kevésbé 
volt elterjedve, mint gondolnánk, valamint ama szellemirány 
is, melyet angol deismusnak szoktunk nevezni, az átalános 
gondolkozást a külföldön inkább befolyásolta, mint otthon.1 

A methodismus első fölléptével a vallástalanságot átalában 
vagy a vallási közönyt, a vallási hidegséget ostromolta, 
mely az egyházzal, mint művelődési intézménynyel, meg 
van elégedve, de a saját lelke üdvével ép oly keveset törő-
dik, mint az Istentől teljesen elidegenedett, a bűn örvényé-
ben elmerült társáéval. 2 

1 Ez egészen helyes, csakhogy ebből még nem következik az, amit 

protestáns részről állítanak, t. i. hogy a XVIII. században élő angolok jobb 

keresztények voltak, mint a franciák. Ellenkezőleg, Angliában a keresztéi 

és a vallás iránt oly közönyösek voltak, hogy a deistáknak é ^ t ^ i Q y f t ) ^ " 

elvűeknek a kinyilatkoztatás ellen intézett támadásaival alig tört 
2 Kohle, Der Methodismus und seine Bekämpfung. Erlangen) 
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HETTNER így szól: «Mily korhadt, mily erkölcstelen volt 
belülről az a világ, amelyben a szigorú erkölcsös Richardsohn 
(a mult századnak világhírű regényírója) egy Sir Charles 
Grandisont szerepeltet! A középosztályok, melyekről Wal-
pole Horác azt mondja, hogy csak az ő hazájában találhatók, 
az ópuritán hagyományos erkölcsöket mindenesetre buzgóan 
és híven megőrizték; de az ama korból származó levelek és 
emlékek sokszor borzasztó módon tanúsítják, hogy a ma-
gasabb körökben még ugyanaz a féktelenség uralkodott, a 
melylyel egykor II. Károly iránt alattvalói hüségöket bebi-
zonyították. I. György, II. György és az özvegy walesi 
hercegnő e tekintetben oly példával szolgálnak, amely a 
francia udvar titkos történeteinek csak kevésben enged. Az 
előkelő világnak élete e példa szerint volt berendezve.» 

«Az Indiában mutatkozó roppant kincsek s a remény, 
hogy ottan könnyen meg lehet gazdagodni, birvágyat éb-
resztett az emberek szívében, mely semmi eszköztől sem 
irtózott, csakhogy kielégítést nyerjen. Új társadalmi osztály 
keletkezett, melynek tagjait náboboknak nevezték, akik 
Indiában roppant gyorsan meggazdagodván, hazájukban az 
összegyűjtött kincsekkel tündököltek. Ezek többnyire mű-
veletlen, pénzükre büszke és kicsapongó emberek lévén, az 
élvhajhászó ifjúságnak csábító példát adtak. A börze-játék 
szédítő magas fokot ért el.s vele a legalávalóbb hazárdjáté-
kok egyesültek. Emellett a közbiztonság az egész országban 
veszélyeztetve volt . . . «Országutainkat», irja W A L P O L E H O -

RÁC 1774 október havában MÁN barátjának, «a rablók any-
nyira nyugtalanítják, hogy még nappal is majdnem veszélyes 
utazni. Az udvarhölgyek nem mernek este a királynéhoz 
Kewbe menni (Kew-kastély London mellett).» Az amerikai 
háború a dolgot csak elmérgesítette. «Igazán gyalázatos 
ostromállapotban vagyunk», panaszolja W A L P O L E 1782-ben, 
«a nagyszámú tolvajok és útonállók miatt s ami még sokkal 
rosszabb, a számos kegyetlenség miatt, melyeket ez utób-
biak véghez visznek . . . A baj oly nagy, hogy esténkint 
még Londonban is csak fölfegyverkezve merészkedünk az 
utcára menni. Ebből fogalmat alkothat magának mindenki 
arról, hogy mennyire romlottak vagyunk! De nem csoda, 
hiszen mikép javuljon a nép erkölcsisége, mikor a magasabb 
körökben oly nagy kicsapongás uralkodik ? A ragályozás 
nem fölfelé, hanem lefelé tör magának utat.» 1 

Scherr János így szól: «Az erkölcsi elvadulást, mely az 
első két György uralkodását (1714—1760.) jellemzé, némely 
helyeken még lovagias természetű események szakíták félbe. 

' Hettner, Geschichte der engl. Literatur. S. 400., 496. 
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Ellenben III. György alatt a brit nemesség és gentry ősi 
kicsapongásával, ama feslett életmód egyesült, mely XV. 
Lajos korszakában Párisból Európa összes előkelőbb körei-
ben elterjedt. Sőt pazarlásra, kicsapongásra és szemérmetlen-
ségre nézve London meg Parist, a fancia fővárost is fölül-
múlta. A fényűzés és az erkölcsi törvényeknek megvetése az 
angol divatkörökben egészen az őrültségig ment. A játékdüh 
határtalan volt. Az előkelőbb hölgyek a tisztesség és sze-
mérem megvetésében a férfiakkal versenyeztek.»1 

Ha az angol viszonyok az egyszerű és példás életű, 
de szellemszegény III. György uralkodása alatt ilyenek voltak, 
biztosak lehetünk arról, hogy azok a feslett életű és pazarló 
IV. György alatt nemhogy javultak volna, hanem még rosz-
szabbakká lőnek. 

«Anglia főúri társadalmának helyzete a herceg kormány-
zása alatt» — így ir Scherr — «a lehetőleg legromlottabb 
volt.» A kicsapongásban és szemtelenségben példával az ál-
lamfő ment elül. A féktelenség oly feszéltelen volt, mint 
akár II. Károly idejében. Erről Byronnak 1813. december 
havában kelt naplója sok és jellemző adatot közölt. Európá-
nak legfüggetlenebb és legbüszkébb nemessége Brummelnek, 
a máskép Beau Brummelnek nevezett szappan királynak és 
pipere művésznek udvarolt. Ez az ember a főúri világ fölött 
zsarnokilag uralkodott s hódító Vilmos utódainak orakuluma 
volt. Hercegek és grófok egész tiszteletteljesen állták körül 
ennek a piperkőcnek pipere asztalát, mialatt ö fogait mosta, 
csakhogy valamely újabb fogpornak jó tulajdonságairól tu-
domást szerezzenek, vagy, hogy a nyakkendőt újdivatosan 
megkötni tanulják.2 S az ilynemű léhaság még az ártatlanabb 
oldala volt az előkelő világnak. A másik oldalról egészen 
más dolgok jutnak tudomásunkra. A kormányzó hercegnek 
egyik kebelbarátja az utolsó queensbury herceg azzal di-
csekedett, hogy több szüzet megbecstelenített, mint a hány 
haja szála van. Hertford márki, a nemesség másik tagja, 
kitűnő «görög» volt vagyis egész életén át a játékban űzött 
csalás útján másfél millió fontot nyert. Egy harmadik peer pedig 
ama kitüntetésben részesült, hogy az egyik clubnak fogadás 
könyvében az a nevezetes fogadás volt róla följegyezve, hogy 
Angliában ő lesz az első gazember, aki legközelebb akasztófára 
jut. Ilyen volt, ha még hozzá veszszük a nők romlottságát és 
megvásárolhatóságát, a társadalom, mely Byronnak ifjú 

1 Scherr, Menschl. Tragikomoedie. 1882. IX. 9 — 1 0 . 
2 Brummelről V . ö. Pückler, Briefe eines Verstorbenen. II. 3 2 9 — 3 3 6 . 

és: «Personal reminiscences of Beau Brummel' in Chamber's Journal, 21 . 

Apríl. 1866. 



dicsőségét mindenféle csábítgatásai és csalogatásaival emelte 
és amely most fölötte pálcát tört, s erényes büszkeséggel 
párosult kétszínűséggel mondott fölötte kárhoztató ítéletet, 
midőn őt neje elhagyta, mert zilált anyagi viszonyok között 
élt és mint a drurylanei elöljáróság tagja, a szinház női sze-
mélyzetével sokszor érintkezett.» 1 

«Addig, míg a «legfinomabb gentleman»2 volt a kornak 
minden tekintetben hangadója és szerepvivöje, a sivár tivor-
nyák korszaka uralkodott; «részegnek lenni, mint valami 
lord» (as drunk as a lord) közmondássá vált, amely köz-
mondás nemcsak hogy árnyat nem vetett «a felsőbb tízezrek» 
jellemére, de sőt inkább azt azoknak férfias és bátor kép-
viselőjéül mutatta be. Ha összegyűltek, az csak azért történt, 
hogy magukat a sárga földig leigyák és ha fölkeltek, meg-
esett, hogy nem egy nagy lordot, vagy a parlamentnek 
hírneves tagját egyik-másik társa karonfogta s tántorogva 
ment vele az úton, — hogy nagyobb s rosszabb dolgokról 
ne is beszéljünk.« 3 

I V . GYÖRGY, mint walesi herceg titokban eljegyzést tar-
tott bizonyos FITZHERBERT nevű szép özvegygyei, de ennek 
dacára 1795-ben vonzalma ellenére nőül vette KAROL IN 

braunschweigi hercegnőt, mert atyja úgy akarta és csak e 
föltétel alatt ígérte, hogy roppant adósságát kifizeti. Ennek 
a szomorú házasságnak még szomorúbb vége lön; György, 
aki már 1810 óta mint kormányzó herceg uralkodott, 1820-ban 
királylyá lett s megindítá neje ellen a hírhedt s minden 
képzeletet meghaladón botrányos válópört. 

PAULI REINHOLD tanár erről így ír: 
«Aligha találkozik vala nép az angolon kívül, amely 

eltűrte volna a legaljasabb piszoknak és leggyalázatosabb 

4 Scherr, Geschichte der engl. Literatur. S. 201. 
2 «The first gentleman of Europe»-nak nevezték egész lelkesedéssel az 

angolok a feslett életű IV. György királyt. 
3 Julius Rodenberg, Studienreisen in England. 1872. S. 191. A yorki 

hercegről, a király fivéréről így ir Thackeray : « 0 királyi fensége élte javában 

oly hatalmas ivó volt, hogy midőn ebéd után hat palack bordeauxit megívott, 

meg se látszott rajta.» (The four Georges. Tauchn. Ed. p. 126.) Egyik 

újabbkori angol iró így szól: «Részeg, mint egy lord, oly közmondás, mely 

még nem is olyan régen a legfőbb társadalmi köröknek ízlését és szokásait 

jellemezte . . .» «Angliában ma már illetlen dolog sokat inni.» (W. Thom. 

Thornton, die Arbeit, ihre unberechtigten Anspriiche und ihre berechtigten 

Forderungen. Deutsch von Dr. H. Schramm. 1870. S. 195.) Ma már az 

illemmel ÍÍ részegség nem fér össze. Mindazáltal az iszákosság még ma is 

angol nemzeti bűn s a legelőkelőbb körökben még manap is ugyan-

csak isznak. 
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kicsapongásoknak heteken és hónapokon át tartó érzék-
csiklandoztató híresztelését. Ezt így kívánta az ősi szokás, 
mely szerint még a legborzasztóbb és legvisszataszítóbb 
dolgokat is nyilvánosan kívánták látni, s csakis oly érchom-
lok, mint az angoloké volt képes a külföld gúnyját eltúrni, 
mely a külsőleg erkölcsös, de alapjában véve romlott társa-
dalmat érte. A nemzet mindezt egykedvűen nézte, hiában 
várta az ember, hogy a gyalázatos szégyenfolt miatt, amely 
mégis csak az egész nemzeten ragadt, valaki komoly és 
igazságos haragra lobbanjon. És nem csodálatra méltó-e 
látni, hogy az erkölcsileg legszánandóbb herceget, mihelyt 
az a koronát a fejére tétette, a műveltebb osztály a durva 
tömeggel egyenlőkép bálványozza, hogy azt, aki néhány 
hónappal azelőtt még a fejét sem merte az ablakon kidugni, 
ünnepélyes menetekkel tisztelik, imádják.1 

TREITSCHKE H . í g y i r : 

«Abban a pillanatban, midőn az egész világ NAPOLEON 

legfáradhatatlanabb és soha vereséget nem szenvedett női 
ellenségének örömdalokat zengett, Anglia valóban boldogta-
lan s békétlen ország volt. Az országnak ösrcgi bűne, az 
alsóbb osztályok fosztogatása sohasem tűnt föl oly rikító 
színben, mint épen most. A Napoleon-háborúk alatt a ne-
messég a kisebb földbirtokoknak maradványait is megvá-
sárolta; a nagy földbirtokosságnak haszonlesése csak egy 
legfőbb jót ismert — rent, rent, rent, — a gabonavámokat 
fölemelte s ezáltal az élelem árát lassan-lassan felszöktette. 
A tömeget szokatlan forrongás lepte meg; elvetemedett 
demagógok a «socialis kérdés» fölött tépelődtek. A birtokos 
osztály a kínjárom alatt senyvedő népnek Malthus szigorú 
tanát hirdette, melynek értelmében «senkinek sincs joga 
gyermekeket nemzeni, kiket nem képes eltartani» — ami 
ugyan egyszerű nemzetgazdászati igazság, de olyan tan, 
amely abban az időben borzasztó gúnynak tűnt föl. A kor-
mányzó herceg udvara, mitsem törődve a tömeg nyomorá-
val, folytatta tobzódásait. «Írország éhen hal, György husz 
stone-t2 nyom. Az országot a szívtelen előítéletekben meg-
merevült tory kormány kormányozta. És épen e « hazafi at-
lan nemesség» körében játszódott le ama királyi «bordély-
bohózat», Karolina királyné válópöre, mely az angol és 
hannover aristokratiának számos ősi nevére szégyent és gya-
lázatot hozott. A magasabb társadalmi köröknek erkölcsi 
rothadása lassankint leplezetlenül napfényre jött.» 3 

1 R. Pauli, Gesch. Englands seit 1814. Leipzig 1864. I. 250. 
2 Stone = 14 angol font = l/s mázsa. 

3 H. v. Treitschke, Iiistor. u. politische Aufsätze 1865. S. 321. (Essay 

über Byron.) 
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FLATHE TIVADAR í g y i r : 
«Az állam kormányát egy emberöltön át kevés meg-

szakítással a toryk vezették, akik az előjoggal biró aristok-
ratiával teljes egyetértésben éltek, mert a forradalomtól és 
a fönnálló intézmények megváltoztatásától irtóztak. — A 
háborúnak vége volt, de a békének áldásai csak nem mu-
tatkoztak ; sőt ellenkezőleg, a béke helyreálltával oly veszé-
lyes gazdasági válság állott be, aminőt Anglia még sohasem 
látott. Ama súlyos teherrel, mely az 1793-tól 228 millió fontról 
861 millióra szaporodott államadósság folytán a nemzetre 
nehezedett, még a borzasztó kereskedelmi válság is egyesült. 
Amint a szárazföldi zárlat megszűnt, az üzérkedés dühe az 
egész világ piacait, a gépek segélyével csodálatos módon 
tökéletesített angol iparnak számtalan terményeivel elárasz-
totta, nem gondolva meg, hogy eközben a szárazföldnek a 
külföldi verseny ellen biztosított ipara szintén termékenyebbé 
vált, hanem, hogy a háború okozta elszegényedés folytán 
a vételképesség is csökkent. A túltermelésnek szükségszerű 
következménye a fogyasztás csökkenése, az árak hanyatlása, 
munkahiány, a gyári munkásoknak éhsége és nyomora lön. 
A nyomornak ijesztő mérvben való növekedését számadatok-
kal bizonyítja Angolországban és Walesben a szegényadónak 
növekedése, mely 1801-ben 4 millió volt s 1816-ban már 
csaknem 7 millióra emelkedett; minden 11-ik ember köz-
segélyben részesült. A szegénység nyomán lábrakapott a 
gonoszság is. Leicestershireben ép úgy, mint évtizedekkel 
azelőtt, a luddisták titkos bandái tűntek elő s éjjelenkint 
szétrombolák a gépeket; Newcastleban és Walesban a kő-
szénbányák és vasgyárak veszteglése folytán éhező munkások 
megindító türelemmel tartották meg a rendet, míg végre a 
kétségbeesés rajtok is erőt vett. A baj még növekedett, 
midőn a hadseregből és a haditengerészetből való tömeges 
elbocsátások következtében az országutakat kóborlók és 
tolvajok lepték el. Mindenfelé szaporodtak a csödülések, a 
molnárok, pékek, mészárosok és serfözök ellen való erősza-
koskodások, gyújtogatások és rombolások. 1815-től 1819-ig, 
tehát négy év alatt, megkétszereződött a törvényszék elé 
került gonosztevőknek, az elítélteknek és kivégzéseknek 
száma. S mindemellett olyan rendőrség, olyan szegényügy 
és igazságszolgáltatás volt, mely a szükséget és a gonoszságot 
még inkább előmozdította, nemhogy azokon segített volna. 
Elavult és általán oktalan szegényügyi törvénykezés a falusi 
népet hanyagságra vitte s a földbirtokosoknak és bérlöknek 
összes birtokát elnyeléssel fenyegette. A községek igyekez-
tek a rájok nehezedő szegénytehertöl megszabadulni s azt 
lehetőleg a szomszédokra tolni s minthogy minden község-
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nek joga volt a szegények gyermekeit tanulókul tetszés 
szerint elhelyezni, akiktől, ha negyvennapig őket vissza nem 
követelte, megmenekült; ebből valóságos rabszolgakereskedés 
fejlődött ki, mely a gyárakat olcsó gyermekmunkásokkal 
látta el s a szerencsétleneket életfogytiglan megfosztá szülő-
földjüktől és családjuktól. A szegények házai oly borzasztó 
állapotban voltak, hogy a szegény, aki csak a fogház vagy 
a szegényház között választhatott, rendesen inkább a fog-
házat választotta és bevonult a gonoszság főiskolájába. Még 
a büntető törvénykönyvnek egészen középkori túlszigora is, 
mely kétszáz gonosztettre, köztük például az 5 schilling ér-
téken fölül való lopásra halálbüntetést mért, csak bátorított 
a gonoszságra, mert minden esküdtszék fölmenté a csekély 
bűnért vagy kihágásért vádlottat, nehogy oly szigorú bün-
tetésnek tegye ki, amely cselekedetével épen nincsen 
arányban. 

«A kiváltságos osztály, a kormány és a parlament kö-
zönyösen és érzéketlenül s önzésében, előítéleteiben elfo-
gulva néztek a lábaiknál heverő nyomorra: nem találkozott 
olyan kéz, amely a nyomorult proletárságnak anyagi szük-
ségletét enyhítette vagy azt erkölcsileg emelte volna. Habár 
évenkint legalább két millió gyermek nőtt föl minden okta-
tás nélkül, mégis a népoktatás érdekében a legcsekélyebb 
intézkedés sem történt, sőt a köznép tudatlanságát az 
uralkodó aristokratia kívánatosnak, fölvilágosítását pedig 
veszélyesnek tartá. Sőt még az államegyház is annyira meg-
merevült gőgjében és elvilágiasodásában, hogy a testileg és 
lelkileg szükséget szenvedőkhöz leereszkedni nem tartá ér-
demesnek. Ep úgy az állam is, csak némely kiváltságosok 
számára alkotott intézmény volt. Míg az alsóbb rangú pap-
ság szegénységben senyvedett, a magasabb egyházi hivata-
lokat jövedelmes, nagyobbrészt dúsgazdag birtokaikkal együtt 
a magától érthető atyafiaskodás és cimboráskodás utján a 
magas aristokratia ifjabb fiai vagy kegyeltjei között osztot-
ták ki, akik a világi mulatságok és kedvtelésekben roko-
naikkal versenyeztek, de egyházmegyéjüket vagy hivatalaikat 
ritkán vagy tán sohasem látták. Nem csoda tehát, ha a 
vallási élet a tudatlan és vallási tekintetben meddő állam-
egyháztól a methodisták, unitáriusok és independensek feleke-
zetéhez húzódott, amely láthatólag gyarapodott, jóllehet, 
nem tárták lovagiasnak, ha valaki dissenterré lett. A tory-
miniszteriumnak azonban csak egy érdeke volt, az t. i. hogy 
fönnállását azáltal biztosítsa, hogy a parlamentben a túl-
nyomó földbirtokos osztályt magának lekötelezze, azzal 
mitsem törődvén, vájjon a többi néposztálylyal mi történik. 
Ez kitűnt ama válság alkalmával, amely 1815-ben a föld-

3ü 
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birtokot és az ipart egyaránt sujtá. Miután ugyanis a há-
ború tartama alatt a honi földmüvelés a külföldi gabona 
források elzárása következtében egyedáruságot gyakorolt, mi 
által a föld jövedelme roppantul emelkedett, a békekötés után 
az Oroszországból eszközölt tömeges behozatal a gabonaára-
kat annyira lenyomta, hogy átalános gazdasági válság állott be. 
Míg azonban az ipar a saját segélyforrásaira volt hagyatva 
és utalva, addig a kormány a nagybirtokosoknak segélyére 
sietett, amint mondák, igyekezett a brit földművelést vé-
delmezni, amennyiben a gabonavámot behozta, mi által a 
szűkölködőknek a kenyeret mesterségesen megdrágította. 
Fokozták a nyomorúságot az 1816. és 1817. évi silány ter-
mések, melyek a nélkülözhetetlen élelmi szerek árát meg-
kétszerezték. Szemben ez átalános nyomorral és ínséggel 
minő benyomást gyakorolhatott a népre a kormányzó her-
cegnek túlságos pazarlása és a minisztériumnak meggondo-
latlan pénzügyi gazdálkodása, amely a folyvást tartó de-
ficit orvoslására más gyógyszert most sem tudott, mint 
azt az alsó-ház által visszautasított, liiu kísérletet, hogy 
a háború idejére engedélyezett jövedelmi adót a békében is 
szedhessék.» 1 

NIEBUHR BERTHOLD GYÖRGY hírneves történetbúvár és 
ítész, aki Angliának és az angoloknak eföbb maga is nagy 
barátja volt, e századnak húszas éveiben igy ir: «Angliának 
gyorsan növekvő hanyatlása nagy figyelemreméltó és szo-
morú jelenség; gyógyíthatatlan, halálos betegség. A mostani 
angolokat összehasonlítom a Krisztus után harmadik szá-
zadban élt rómaiakkal . . . Szívem Angliától elidegenedett : 
a szemtelen uzsora és a nyereségnek kizárólagos bálványo-
zása undorító: — a z országnak egész erkölcsi állapota rész-
ben szerencsétlenség, de főleg bűnös elfajulás. Nagyon sze-
retnék fiatalabb lenni, csakhogy némely dolognak kime-
netelét lássam; mert hova fog az vezetni, hogy évenkint 
oly sok ezer meg ezer Írországi jön át Angliába és a sze-
gények számát szaporítja, és hogy a gazdagság és a koldus-
szegénység között való középállapot egészen eltűnik.» 2 

1 T . Flathe, Das Zeitalter der Restauration und Revolution 1 8 1 5 — 1 8 5 1 . 

Berlin 1883. S. 1 6 3 — 1 6 5 . 
2 Raumer, (England. 1842. I. 137. 138.) az angol szegény ügyről így szól: 

«Az első, ami szembeötlik az a legnagyobb gazdagság és a legnyomasztóbb szegény-

ség, a sokoldalú kereset és a nyomsztó ínség közt való ellentét. Vájjon esetleges-

ség vagy számos hibás fogásnak s a gyorsan haladó műveltségnek következ-

ménye-e ez ? Vájjon nem kívánhatnak-e maguknak szerencsét az összes ál-

lamok és népek, melyek bár alacsonyabb sorsban élnek, de nem is kell éven-

kint 50 millió szegényadót fizetniök; melyek bár sok élvezetet nélkülöznek, 



«A radikálisoknak egyik feje Angliából nekem a nép 
számára irt, apró nyomású, fölötte sikerült röpiratot küldött, 
melynek gyújtó irányzata inkább a címkép, mint tartalom 
által hat. A címkép egy kimondhatatlanul rút asszonyt áb-
rázol, kinek fejdíszét koronából és püspöksiivegböl össze-
állított föveg képezi, idomtalanná hízott hasát kanállal töm-
ködi, míg öt éhes és rongyos gyermeke körülötte áll s 
jajgatva ételért könyörög vagy egészen kétségbeesetten a 
földön hever. Ez a polgári társadalomnak képe Angliában: 
adja Isten, hogy nálunk ennyire soha se jussunk!» 1 

Lám, a protestáns és liberális történészek néha egészen 
észszerűn beszélnek és az igazságot leplezetlenül kimondják, 
de csak addig, míg értelmüket a katholicismusra való gondo-
lás meg nem zavarja és szenvedélyüket föl nem ingerli. 
De mihelyt látköríikbe valami katholikus dolog kerül, azon-
nal elvesztik nyugodtságukat és higgadtságukat, akár a bika 
a vörös posztó láttára. Akkor azután rögtön dicsénekekben 
magasztalják a jámbor protestáns Angliát, melyben ERZSÉBET 

és CROMWELL ideje óta a jog, szabadság, erény és az isten-
félelem oly pompásan virágzanak s melynek népessége oly 
irigylésre méltón boldog, míg abban az istentelen katho-
likus Franciaországban ugyanakkor oly borzasztó rabszolga-
ság, jogtalanság és erkölcstelenség uralkodott, hogy a'pusztító 
forradalom elkerülhetetlen volt. 

Valóban, a képmutatás, az ostobaság, a gyűlölség és 
az előítélet által való elvakultság hihetetlenül hatalmas 
és nagy. 

Nem! ezerszer nem! Franciaország nem volt rosszabb, 
sőt jobb volt mint Anglia. A franciák az erkölcsiségnek, 
műveltségnek, humanitásnak sokkal magasabb fokán állottak, 
mint az angolok. — De tegyük föl, hogy a viszonyok 
egyenlők voltak s hogy egyik nemzet sem tehet a másiknak 
szemrehányást; mégis volt a franciáknak egy oly tulajdon-

de azért kevesebb szenvedésnek is vannak kitéve s náluk az egyes betegségek, 

vagy az egyes részek betegségei sem fenyegetnek azzal, hogy átalános, min-

dent fölemésztő kórrá változnak? — Neelmeyer-Vukassovits (Grosbritan-

nien und Irland. 1886. S. 885) így szól: «Londonban a gazdag és a szegény 

közt még kirívóbb az ellentét, mint a többi nagy városokban. Míg a Cityben 

s az előkelők város részeiben végtelen sok kincs van összehalmozva s a leg-

nagyobb fényűzés uralkodik, addig az Eastend számos lakásaiban, különösen 

Bethnalgreenben és más utcákban oly példátlan szegénység, oly borzasztó 

nyomor és mély sülyedés látható, amelyhez hasonló az egész világon nem 

található.» 

1 Lebensnachrichten über B. G. Niebuhr. 1839. III. 210., 213., 

242., 243. 
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ságuk, amely az angolokban nem volt meg — nekik még 
volt eszményük, és már ezáltal is sokkal fölülmúlták a csa-
tornán túl lakó szomszédaikat. Anglia a materialismustól elbó-
dult s minden eszményit nélkülözött; azért nem is óhajtozott 
jobb állapotok után. Természetesen, Franciaországban a 
valódi és igaz eszményiség mellett szintén volt hamis, a hi-
tetlen bölcselet által tévútra vezetett eszményiség is. Igaz, 
hogy a forradalom idealistái, úgynevezett ideologjai és doc-
trinairjei idézték elö a borzasztó veszélyt, mely az egész 
országnak oly kimondhatatlan bajt okozott. Azonban mind 
ennek dacára Franciaország a XVIII. században minden te-
kintetben magasabban állott, mint Anglia. Aki gyors lovakon 
jár, az nem biztos afelől, hogy a lovak öt el nem ragadják s 
nagy veszélynek lesz kitéve. Ahol nincs gőzgép, ott nem 
kell a pusztító kazánrobbanásról félni. De azért mégis min-
den okos ember a gyors paripáknak előnyt ad a lassú ökrök 
fölött s W A T T találmányát nagy haladásnak tartja. Ahol 
nincs eszményi lelkesedés, ott nem is juthat az tévútra és 
nem okozhat bajt. így volt ez Angliában; de Angliának 
valóban nincs is oka, hogy erre büszke legyen, dicsekedjék 
és képmutatók módjára fölkiáltson: «Istenem, köszönöm ne-
ked, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámos itt.» 

És hogy senki ne mondhassa, mikép ilyen állítás csakis 
ultramontán agy szüleménye lehet, hivatkozunk századunk 
legkitűnőbb angol Írójára, CARLYLE-re, aki Németországnak 
liberális protestáns köreiben is nagy tekintélynek örvend. 
CARLYLE 1867-ben így irt: 

«Igazán megvallva, népünk mostani várakozásában, el-
határozásaiban és vágyaiban nagyon alantas színvonalon áll. 
Mindenfelé csupa békés föloszlás, pusztulás és enyészet mu-
tatkozik ! Akár lassú korhadás, akár gyors enyészet, de a 
szemétdombon semmi valóságot, semmi igazat nem lehet 
találni azon egyetlenen kívül, hogy mindenki iparkodik minél 
könnyebben sok pénzt összeszerezni és azt élvezetek között 
elverni. Az oly sülyedt néptől, mely csak az aljas törekvé-
seknek és az iparszorgalomnak él, távol van minden emberi 
lelkesedés vagy az oly forradalom vágya és veszélye, aminőt 
például 1789-ben láttunk. Alacsony érzelmű barom az egész 
tömeg lényegileg mindenre, mi a forradalomban magasztos 
és nemes, gyáva. — A történelem őket kérlelhetetlenül rab-
szolgáknak bélyegzi; s maguk a halhatatlan istenek sem 
tehetnék szabadokká, — ha mindjárt új alakba öntve, újra 
teremtenék is őket.»1 

1 Carlyle, Shooting Niagara, 1867. Collected Works . 1869. Vol. X I 
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H E I N E HENR IK költői lángszellemének éleslátásával a 
brit viszonyokat szemügyre véve, 1830-ban így irt: 

«Bizonjrára nagy igazságtalanság egész nemzet fölött 
kárhoztató ítéletet mondani. Az angolokat illetőleg azonban 
a pillanatnyi rossz kedv rávehetne erre s a tömeget látva 
könnyen elfeledem a sok nemes férfit, akik szellemnagyság 
és szabadságszeretetre nézve kitűntek. De ezek, különösen 
a brit költök mind kirívóbban és szembetűnőbben elütöttek 
a többi néptől, ezek nemzeti viszonyaiknak elszigetelt vér-
tanúi voltak, s végre is a lángszellemek nem a saját hazájuk 
tulajdonai, még a földkerekségnek, mint szenvedésük Goígo-
thájának is alig képezik birtokát. A tömeget, a tősgyökeres 
angol népet — Isten bocsássa bűnömet — lelkemből útálom 
és sokszor nem is tekintem őket embertársaimnak, hanem 
csak gépeknek, melyeknek belső rugója az önzés. És akkor 
úgy tetszik nekem, mintha hallanám a zörgő kerékszerkeze-
tet, melylyel gondolkoznak, éreznek, számolnak, emésztenek 
és imádkoznak — imádságuk, gépies anglikán templomba-
járásuk, aranyozott imakönyvükkel a hónuk alatt, buta, unal-
mas vasárnapi ünnepjök, esetlen ájtatoskodásuk előttem a 
legkiállhatatlanabb; teljesen meg vagyok győződve arról, 
hogy a káromkodó francia az Istenség előtt kedvesebb jelen-
ség, mint az ilyen imádkozó angol.»1 

«Megvallom, hogy nem vagyok egészen pártatlan, midőn 
az angolokról beszélek. Mióta ugyanis jól fölfogtam, hogy 
még a politikájukban is mily sivár önzés uralkodik, az ango-
lok láttára határtalan, borzasztó félelem fog el. Nagyon tar-
tok anyagi fölényüktől; nagy mértékben birják azt a nyers 
erélyt, amelylyel a rómaiak a világot leigázták, de a rómaiak 
farkas étvágyával Karthagó kígyó ravaszságát is egye-
sítik.» 

« . . . Úgy látszott nekem, mintha az egész London 
Berezina híd volna, melyen mindenki őrült sietséggel törtet 
keresztül, csakhogy nyomorúságos életét föntarthassa, ame-
lyen a vakmerő lovas a szegény gyalogost elgázolja, s ahol 
az, aki elesik, örökre elvész, ahol a legjobb barát barátja 
hullája mellett érzéketlenül tovasiet, és ezeren vannak, akik 
végleg kimerülve és vérezve, hiában kapaszkodván a híd fá-
jába, a halál hideg ölébe zuhannak.» 

«Egész Anglia taposó malommá változott, melyben az 
összes népnek éjjel-nappal dolgoznia kell, hogy hitelezőit 
(államadósság) hizlalja.» 

Az angol politikának «sivár önzéséről» Oncken IV. tanár 
így ir: 

1 H. Heine, Sammtliche Werke, Hamburg, 1876. X. 82. 83. I I I . 18. 72. 
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«Amit I . GYÖRGY óta angol politikának neveztek, az az 
uralkodóháznak és a parlamentnek vetélkedésében állott, 
hogy az oly olcsó áron szerzett világbirodalmi állást meg-
tartsák, terjeszszék és azt a telhetetlen vágyéi, pémhiíségíí és 
római durvaságéi pénznemesség saját tetszése szeri?it kizsák-
mányolja. — Ennek a kereskedelmi politikának megalapítója 
WALPOLE RÓBERT volt; aki életének föladatát abban találta, 
hogy ezt a kereskedelmi politikát előmozdítsa, tökéle-
tesbítse, terjeszsze s az összes országokat és tengereket, 
melyeket csak az angol zászló elér, hatalma alá hajtsa és 
mindazt, amit a világ hasznosat és jövedelmezőt létesít, 
az angol iparnak és kereskedelemnek adója alá vesse; hogy 
mindamaz előítéleteket, melyek a nemzetet addig szétvá-
laszták, az egyházi és politikai kérdések körül folytatott 
minden civakodást egyetlen szenvedélyben egyesítsen, mely a 
bármily uton-módon a saját erősség vagy mások gyávasága 
folytán való meggazdagodást és hatalomszerzést megengedi, 
hogy továbbá a parlamentbe és a nemzetbe egészen más állam-
politikát oltson, amely más kérdést ne ismerjen, mint azt: 
hogy mikép vásárolhatunk olcsón és adhatunk el valamit 
drágánl Ez volt minden szavának és cselekedetének alapja 
és főgondolata s ez is volt egész pártjának, a whigeknek a 
hitvallása, míg az végre a nemzetnek testébe és vérébe 
átalment. 

«Angliának naponkint gazdagodnia kelle gyártmányainak 
szabad kivitele s a nyers anyagoknak szabad bevitele, ha-
jóinak szaporítása, új kereskedelmi piacok föltalálása, s az 
angol árúknak az idegen hatalmak közt való terjesztése 
által. Ez a politika a század lefolyása alatt az egész világot 
átölelte és meghódította. 

«Az uralkodó aristokratia számára, melyben az «állam 
érdekét» csakhamar a pénzérdek váltá föl, a meggazdago-
dásnak egyedüli forrásául az államhatalomnak kizsákmányo-
lása maradt; a gazdagság szemlélete, melyet a Citynek 
helyes kereskedelmi politikája a virágzó városok iparos 
lakosságának szerzett, s maga az a szokás, hogy a törvény-
hozás és politika minden kérdésében a nemzeti kereske-
delem érdekét minden más érdek fölé helyezték, fölötte 
ápolta a szatócs szellemet és az önző nyeremény vágyat, a bár-
mily uton-módon való meggazdagodás szenvedélyét. Es így ép 
az, ami a nemzetnek nagyságát megalkotta, a parlament 
erkölcsiségének megrontására szolgált. 

«A parlamentárismus, melyet a whigek VILMOS és ANNA 

alatt megalapítottak s a hannoveri házból származott GYÖR-

GYÖK alatt rendszerré emeltek, hasonlíthatatlan eszközöket 
nyujtott, melyek az uralkodó osztálynak a legtágabb érte-
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lemben vett szabadságát, gazdagságát, hatalmát és nagy-
ságát biztosították. De mindarra, amit az osztályérdek ha-
tározottan nem parancsolt, képtelen volt; sőt annak az 
állam összes éllettevékenységét annyira alá rendelte, hogy 
az angol egyátalán nem volt képes azon kívül más állam-
célra még csak gondolni sem s a saját uralma mellett más 
jog létezését nem tartotta lehetségesnek. Az angol szabad-
ságot és kormányzó nemességük örökölt bölcseségét dicsőitő 
énekek után a fölhevült lelkesedésnek és forrongó angol 
vernek lehűtésére elég csak Írország nevét említenünk. Leír-
hatatlan az a borzasztó nyomor, melyet ezen a szigeten az 
angol uralom szült; de érző szívünkre még borzasztóbban 
hat az a kedélynye/seség, melyet a századokon át tartó 
erőszakoskodás az uralkodó népnek lelkében előidézett. A 
nemzetnek kilenctizedrésze az Íreknek reménytelen rabszol-
gaságát s a termékeny szigeten uralkodó szüntelen éhínségét 
ép oly természetesnek találja, mint hajdan Franciaországnak 
kiváltságosai azt a mondást: a nép tetszés szerint adóztat-
ható cs robotra hajtható. A borzasztó panasz, melyet az ir 
nép mai napság még szenvedélyesebben mint bármikor, az 
angolok ellen emel, megfosztá a vitás kérdést mindattól, amit 
hajdan a nemzeti gyűlölet, vallási fanatismus és politikai 
pártszellem hozzáadott, csakhogy az ellentétet elmérgesítse 
s egyidejűleg annak tulajdonképen való lényegét elhomályo-
sítsa. Az ir az angoltól kenyeret, munkát, birtokot követel, 
és arról vádolja, hogy példátlanul zsarnok törvényhozása és 
kormányzása által az áldott Erin sziget birtokait elsajátította 
és elperelte, s az egész népet jogtalan bérlök, hajléktalan 
napszámosok és éhező koldusok seregévé változtatta. Ez a 
panasz teljeseti alaposj a gonoszság, mely bűnhődést kíván, 

1 Ennek dacára a liberális és protestáns tudósok nagyrészt azt szokták 

állítani, hogy Írországnak szegénységét népének túlságos szaporodása, osto-

basága és hanyagsága okozta ; és ennek ismét a katholicismus az oka. A 

hírneves Stuart Mill így okoskodik: «A római katholikus papság — más 

papságról nem !s szükséges beszélni, mert egynek sincs a szegényebb nép-

osztályra oly nagy befolyása — mindenütt kötelességének tartja a házasodási 

előmozdítani, hogy ezáltal az erkölcstelenségnek eleje vétessék.» (Grundsätze 

der politischen Oekonomie. Buch II. Kap. 13. §. 1.) Roscher W . m é g eszte-

lenebbül beszél: «Írországban eddig a katholikus papságnak, amely csak 

esketés díjakból, («szegény bérlőtől 20 font» — borzasztó! hiszen ennek 

inkább az lenne a következménye, hogy a szegény bérlők a házasságtól a 

nagy esketési díj miatt visszariasztatnak) keresztelések és temetések díjaiból 

él, fizetés hiánya a nép mesterséges szaporításának eszköze volt (System der 

Volkswirtschaft, I. Bd. §. 258. S. 616. der 10. Aufl.). Már pedig Írország 

nyomorúságának a túlnépesedés az oka és így a katholicismus az ir nép ki-
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elkövettetett, még pedig leggyülöletesebb, legméltatlanabb 
és legmenthetetlenebb oldaláról tekintve a vvhig párt müve 
volt a parlamentárismusnak virágzó korában vagyis midőn 
az egyedül uralkodott az egész Nagy-Británnia fölött.»1 

De nemcsak a kül-, hanem a belpolitikában is a leg-
durvább önzés uralkodott; az angol nép nagy részét ép oly 
kíméletlen szigorral és kegyetlenséggel zsarolták, mint az ide-
gen nemzeteket, mint a szerencsétlen Íreket és az indiánokat. 

N O O R D E N K Á R O L Y tanár irja: «BOLINGBROKE, ugyanazon 
államférfi, aki a párturalom ostorát kíméletlenül suhogtatta, 
mint politikai iró bizonyítékot bizonyítékra halmoz, hogy az 
angol parlamentarismusnak a XVIII. században elkövetett 
tetteit és bűneit bebizonyítsa, elítélje. — A kép egészen 
természethü: fekete a feketére festve, a korona bitorlása, a 
választások erőszakolása, a népképviselők megvesztegetése, 
pártfogolás és nepotismus, a nemzeti vagyonnak eltékozlása, 
hanyag kormányzás, jogcsavaró igazságszolgáltatás, parla-
menti küzdelem, mely nem egyéb, mint a nemesi családkö-
röknek meggazdagodásra irányuló viaskodása, cím és erőszak, 
hangzatos szóharcok, melyek a szabadelvű jelszóktól ragyog-
tak és a törvényhozást mint kényes közmunkát mellözék, 
innét van azután a parlament uralta népnek kiszipolyozása 
és elnyomása, s a kormányzónak a kormányzottak iránt ta-
núsított közönye.»2 

Schlossertiek alább következő kifakadásait, megszívlelésre 
ajánljuk Anglia minden túlzó csodálójának. Fömüvében, «A 
XVIII. század történeimé »-ben így ir Schlosser: 

mondhatatlan Ínségének a szülő anyja! ! ! Bizonyos Kozena nevű tanár 

1870-ben Olmütz városában a csalatkozhatatlanság ellen 'beszédet tartott, 

melynek lényege abban a mondásban Összpontosult, h o g y : «minden állam 

csak akkor lett hatalmassá és virágzóvá, midőn Rómától elszakadt. Ezt leg-

inkább bizonyítja Angliának fejlődése Irlandéhoz viszonyítva.» És Schneider 

lippspríngei protestáns pásztor ezt a mondást idézi, hogy bebizonyítsa, mi-

szerint ott, ahol a katholicismus uralkodik, a műveltség hátramarad, és hogy 

a katholikus egyház a társadalmi és nemzetgazdasági téren sokkal hátrább 

van, mint az evangelikus e g y h á z ; s hogy az emberi szellem mindenütt átok 

alatt van, ahová csak a római egyház uralma elhat. (Die Kirche gegenüber 

den Bestrubungen der modernen Cu'tur. Von einem westfälischen Geistlichen. 

Barmen, 1871. S. 27.). — A 28. lapon így i r : «Angliának csak mióta az 

evangéliumot (a reformatiót) elfogadta, növekedik a hatalma», de bőségesen 

megtanulhatja az általunk idézett bizonyítékokból, hogy Anglia hatalma mikép 

és mi módon növekedett, mióta a kath. egyháztól elszakadt. 
2 W. Oncken, Das Zeitalter Friedrichs des Grossen. 1881. I. 105., 

114. , 122., 123. 
1 Raumer, «Historisches Taschenbuch» 1882. S. 117 
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«Angliában akkor minden előrehaladt; Európa bámult 
és csodálkozott; de senki sem vette észre, hogy a tulajdon-
képen való nép mindinkább a dúsgazdagok rabszolgájává, 
birtoktalan napszámossá, alárendelt szolgává és munkássá 
sülyedt. Mindenki csak a gazdagságot, a jómódú kereske-
dőket és iparosokat és egyátalán azt a középosztályt bá-
multa, amely már akkor mindennemű kényelemhez és szo-
kásos vagy képzelt szükségletekhez szokott, még pedig 
olyanokhoz, aminőket a szárazföldön azelőtt csak a fejedelmi 
udvarokban ismertek . . . Különben akkor nemcsak Ang-
liában, hanem Skóciában is teljes átalakulás történt; az ipar 
nyert, a régi egyszerűség, a nemességnek a paraszthoz való 
viszonya változott, a földmüvelés javult; a birtokos és 
jobbágy között fönnállott családi kötelék elszakíttatott, az 
ipar győzött s a kényelemnek és a képzelt szükségleteknek 
kelle pótolniok azt a tiszta élvezetet, melyet csakis a nemes 
és tiszta lélek ismer és méltat.1 — Anglia hatalma és gaz-
dagsága akkor évről-évre növekedett, a gyáripar, a kézmű, 
szóval mindaz, ami pénzt ad és amit pénzzel lehet szerezni, 
virágzott; az utazók belefáradtak a dicséretbe és a bámu-
latba, ők csak az aranylemezzel födött külső fölületet látták, 
Irland millió lakosának nyomorát a pompás épületek, szín-
házak, a gazdagok vendégségei közt elfeledték; az üzérkedő 
bérlök által elűzött skótok csendes magányukban könyeztek; 
a sok ezer gyermeknek és a gyárban dolgozó szerencsétlen 
munkásoknak nyomorát, gyötrelmét és bűneit senki sem 
vette észre, mert a gyárosoknak palotái s a kivitel lajstroma 
elkápráztatták a kíváncsi tömeget. 

«Skócia Angliával szorosabban összefüződött, a legko-
párabb vidékeket is megművelték, nagy tökéket fektettek 
be, hogy egészen új rendszernek, egészen új tudomány alap-
elveinek nyomán mindama földet műveljék, amelyet eddig 
vagy egészen elhanyagoltak, vagy régi mód szerint művel-
tek. Anglia művelődése egész Skóciában elterjedt, az előbbi 
nyomasztó szegénységnek és szükségnek helyét minden vi-
déken kényelmes és kellemes élet foglalta el. Az utazó 

1 Horatii Carm. IV. 9. v. 45. 

«Non possidentem multa vocaveris 

Recte beatum ; rectius occupat 

Nomen beati, qui deorum 

Muneribus sapienter uti, 

Duramque callet pauperiem pati. 

Pejusque leto flagitium timet; 

Non ille pro caris amicis 

Aut patria timidus perire.» 
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megcsodálta az átalakított pusztákat és mocsárokat, a jólét 
a tisztaság és a csín elbájolá s hazájába visszatérve lelke-
sülten beszélé el a kéz- és gyáriipar virágzását. Az angol 
birtokosok gazdagsága, fényűzése és vendégszeretete köz-
mondássá vált, a dúsgazdag angol, a regények hős alakja 
lön; de a gondolkodó búvár épen afölött panaszkodik, ami 
fölött az utazók és a tömeg örömrivalganak: hogy t. i. az 
életnek költészete a pénznek engedett. A birtokosoknak 
egykor boldog, habár földhöz ragadt szegény jobbágyai 
néhány év múlva kénytelenek voltak a kedves talajt elhagyni 
s új, vállalkozó bérlöknek átengedni, könyes szemekkel bú-
csúztak el atyáik sírhalmaitól s a régi gyermekkor édes 
emlékeitől, hogy Amerikában történet nélkül való szabadsá-
got s költészet nélkül való boldogságot keressenek. A skó-
toknak még vallásuk is merevvé és zsidóssá vált, ép aminő 
az angol vagy a pietikus vallás: puszta üres alak, holt hit. A 
pátriarkális és ősi gondolkodásmóddal a hősies érzelem, a 
szegényes és természetes életmód is eltűnt; a pénz Ion a 
törekvésnek egyedüli eélja és most a Tiberistöl kezdve egész 
a legvégső Thuleig csakis a pénz a mindent forgató elem, 
csak az ipar szennye uralkodik.» 

«A világ az eredményen bámult; a rendszernek követ-
kezményeit a bámulóknak buta szeme nem veszi észre, míg 
azok a komolyan szemlélőnek tekintetét ki nem kerülhetik !» 1 

«Angliában a nép szűkölködik, míg néhány millió királyi 
módon él, mig száz millió indiánt kiszipolyoznak, az Íreket 
a kétségbeesésig kínozzák és néhány milliót földieik közül, 
kiket a Gondviselés szegénységre kárhoztatott, szegények-
házaiban gyötörnek. Ezeket a szegény-ápoldákat oly kegyet-
lenséggel gondolták ki, amely mindazt a kegyetlenséget, 
amely Franciaországban a rémuralom korában dühöngött, 
messze túlhaladja, mert a rémuralom rendszabályai pillanat 
szüleményei voltak, míg az angol bastillet éveken át fontol-
gatták s a parlamentnek tanácskozásaiban többször meg-
vitatták.» 2 

1 Schlosser, Geschichte des achtzehnten Jahrhunderts (3). Heidelberg, 

1843. IL 196. 2 0 2 — 2 0 4 . 
2 Schlosser V . 527. — A hatodik kötetben az angol állapotokról hosz-

szabb leírás közöltetik a hatalomnak és a külső fénynek bevezető ecsetelésével. 

Azután folytatja: «A férget, mely titokban mindennek gyökerén rágodott, Gray 

hiában énekelte m e g «elhagyott falu»-jában; őt túlkiáltották. A szegénység nagy 

bűn tőn és az ország telve volt szegényházakkal , melyek a fegyházak mód-

jára valának berendezve s azt a nevet viselték, amelylyel Németországban az 

enyhébb büntető intézeteket je lölék (Workhouses). Ezer m e g ezer szegényt 

zártak ily házakba s oly táplálékot adtak nekik, melylyel az életet csak ten-
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PITT és minden igazi angol hazafi jól tudta, hogy az 
angol nép hasonlít a Caesar korabeli romai néphez. Az aris-
tokratia romlott volt ugyan, de természetileg nem volt 
elgyengülve s a római aristokratiának minden gyakorlati 
jelességével rendelkezett; mert itt csak a külső életről be-
szélünk, a belsőt nem veszszük tekintetbe. Nemzeti büszke-
ség, nemzeti dicsőség, minden embernek, aki nem angol 
(foreigner, azaz: barbár), megvetése ; bizonyos szabadosság 
és tolakodás, amit a tömegnek tapintatosan megengednek, 
kárpótolja John Bullt, mint egykor a rómaiakat az ö min-
dent megemésztő, de minden dologra alkalmas és ügyes 
aristokratiájának fölfuvalkodottságáért. Azt hiszik, hogy a jó-
létben és a hatalom terjedésében mindenki részesül, habár 
milliók szűkölködnek is; ha a szegény nyel, mint valami 
gonosztevővel vagy még kegyetlenebbül bánnak is, azért 
még sem vonja kétségbe senki, hogy az ilyen szegény a 
legjobb világnak polgárai közé tartozik. Ezt jól tudta PITT és 
a pártja, amely a tömeg véleményét vezetni és fölhasználni 
nagyon értette. Mindazok, akik egymásnak nemzedékről-
nemzedékre kezet nyújtva, látszólag két pártra szakadnak, 
de alattomban a markukba nevetnek: a franciák viszálko-
dásaiban, valamint az ind rájáhknak romlottságában és aláva-
lóságában nem láttak egyebet, mint Angolország uralmának 
terjeszkedését és a kereskedelemnek vagy a hajózásnak gya-
rapodását. 

Később látni fogjuk, hogy SCHLOSSER az árnyoldalt épen 
nem nagyítja és épen nem festi túl feketén, hanem, hogy a 
szomorú valóságot nem is egész terjedelmében rajzolja. 

A fönnebbieket bizonyítja és némi kiegészítésekkel bő-
víti Held Adolf\ liberális nemzetgazdász, aki egyúttal alábbi 
megjegyzései által bővebb felvilágosítással szolgál arra nézve 
is, hogy Angliát, jóllehet ott rosszabb viszonyok voltak, 
mint Franciaországban, miért kímélte meg a második forra-
dalom ? 

«A modern eszmék», mondja H E L D , «melyeket rövideden 
individualismusnak nevezünk, csak Angliában fejlődtek nagy 
irodalommá, mely Lockeban tetőpontját érte el. Innen Fran-
ciaországba hatoltak át, ahol azokat tisztázták, véglegesebben, 

getik, olyat, hogy annál sokszor a gonosztevők is jobbat kapnak, és jobb 

ápolásban részesülnek, s majdnem minden héten fordul elő eset, hogy egyik-

másik szegény valami bűnt elkövet, csakhogy bfínfenyítő eljárás alá jusson.» 

A szegényházaknak szervezésekor Angliában abból az elvből indultak ki, 

hogy az ilyen ház «rémület háza» legyen ! — A nép a szegényházakat a 

szegények bastillejeinek nevezi (poor-law-bastiUes.) 

' Schlosser V. 609. 
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rendszeresebben és sokoldalúbban kifejtették, míg végre an-
nak legeredetibb, de legtevékenyebb és jellemző művelője 
maga Rousseau lett. Ezalatt azonban ugyanazok az eszmék 
Angliában nyugodtak, de ott — legalább politikai tekintet-
ben — fontosabb tovafejlödést csak akkor nyertek, midőn a 
francia irodalomnak szelleme az 1776. és 1789-iki események 
segítségével Angliára különös hatást gyakorolt. Angliában 
az individualismus legújabb fejlődés-mozzanatának Bentham 
Jeremiás a fő, jellemző képviselője.» 

«Azonban a francia példányképek bármily befolyásosak 
voltak, az angol irodalom mégis nagy mértékben sajátságos 
maradt. Angliában mindig a nemzeti jellem sajátossága mű-
ködik ma is, melynek folytán az angol az elvont elméletnek 
következetes fejlődésétől természeténél fogva idegenkedik s 
erejét szívesebben fordítja egyes gyakorlati célokra. Azért 
az irodalomban is, dacára annak, hogy a szélsőségek tanait 
plátói elismerésben részesítik, szilárd irányzatosság tükröző-
dik vissza arra nézve, hogy a régi intézmények nagy részé-
hez érzelmeikkel és tényleg is ragaszkodjanak. Az angol 
irodalomban minden időben az a kérdés játsza a főszerepet, 
hogy vájjon az egyes reform az egyének érdekeit előmoz-
dítja-e vagy sem, míg az a törekvés, hogy valamely átalános 
elvből a teljes következtetéseket levonják, gyakorlatilag na-
gyon gyengén nyilatkozik.1 Az a szándék, hogy az egész 
angol alkotmányt fölforgatván, azt köztársasággal helyette-
sítsék, fölmerült ugyan, ámde gyakorlati alkalmazást nem 
nyert, mivel elhatározták, hogy az alkotmányt főbb pontjai-
ban inkább békés úton reformálják.» 

«Az individualismus az egyént nemcsak minden rend 
és a társadalmi lét önrendelkező okának tekinti, hanem egy-
szersmind az egyes elszigetelt egyénnek életcéljait, az összes 
elszigetelt és társadalmi emberi tények egyedüli céljának 
tartja. És mivel az elszigetelt vagy elszigeteltnek gondolt 
egyénnek életcéljai föltétlenül önzők s kiválóan a fizikai létre 
vonatkoznak, azért ennek a célnak kizárólagos figyelembe 
vétele mellett bizonyos erkölcsi materialismusnak kelle kifej-
lődnie.» 

«A gyakorlati angol, aki alapjában véve bizonyos meg-
határozott reformot, melynek kézzelfogható haszna volna, s 
nem egyetemes politikai eszményt, illetőleg utópiákat forga-
tott elméjében, nagyon könnyen elmulasztá az egyén meg-

1 Már Heine megjegyz i : «Az angoloknak ritkán lehet a parlamentáris 

tárgyalásokon valamely elvet nyiltan kimondaniok: ők a dolognak csak hasz-

nát vagy kárát hányják-velik és csak tényeket hoznak föl pro és contra» 

( W e r k e , III. 115.). 
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alapítandó korlátlan uralmának következményeit rendszeresen 
levonni. De annál tökéletesebben járt el abban, hogy a ma-
gán erkölcs és közjó vizsgálatában az egyénnek kézzelfogható, 
kiszámítható (anyagi) céljait, azaz : érdeke:t egyedüli zsinór-
mértékül vette. Nem a hasznosság tana magában véve — 
mert hisz' hasznos alatt sok mindenfélét lehet érteni! — 
hanem, hogy ami az elszigetelt egyénnek hasznos, azt vették 
zsinórmértékül, ez teszi a hasznosság elméletének lényegét, 
mit Bentham egészen kifejtett s olyan alakban, amint azt 
Mill formulázta, az angolok fölött ma is uralkodik. Ez a 
hasznosság-elv az individualismusnak csak egyik oldala — s 
ennek, mint látni fogjuk, Angliában a népfönség ellenei is 
ténjdeg alávetik magukat, ezt még az államegyháznak szigorú 
keresztény szelleme sem korlátozta.» 

«így történt, hogy a modem Angliát a következetlenség 
óvta meg a borzasztó forradalomtól; — az a bizonyos tekin-
tetben áldásos következetlenség, amely azonban nem volt elég 
erős arra, hogy a népet életképes és életerős erkölcsi és politi-
kai eszményre vezesse. 

«A dissenterség, mely a politikai ellenzéket bizonyos 
üdvös keresztény fegyelemben tartá, szintén nem volt képes 
az ethikai materialismust leküzdeni, hanem még annak — 
.sokszor naiv módon — útját egyengeté. Láthatjuk ezt 
Priestleyn, Benthamnak talán legérdekesebb közvetetlen 
elődjén.» 

«Amint már Hobbes, dacára, hogy az államot egészen 
materialistikus irányban fogta föl, «az egyházzal megbékült»;1 

valamint Locke az államról csupa hasznossági elvekkel volt 
telve, úgy később Paley és Priestley is rationalis és gyakor-
latilag anyagelvü nézeteiket, az egyik az államegyház erélyes 
védelmezésével, a másik pedig lelkes dissenter hitével össze-
kapcsolni tudta. Az angol nem volt képes a természetes 
anyagelvüségből eszményi világnézletre emelkedni, de anyag-
elvüségének bomlasztó és romboló következményeit igen is 
képes volt elkerülni.»2 

Kétségtelen, hogy az angol természeténél fogva con-
servativ, kevéssé hajlandó a doctrinaire forradalmár szerepre. 
Taine a britek nyugodt, hideg, mélabús vérmérsékletének 
okául országuknak természeti sajátságait, a nedves, ködös 
éghajlatot tekinti. «Ilyen éghajlat», — mondja Taine — 
«tevékenységet parancsol, tiltja a henyélést, az eréiyt fej-
leszti, türelemre tanít . . . Mily buján tenyésznek itt a nö-

1 S. Lange , Geschichte des Materialismus (2). I. 249. 254. 
2 A . Held, Zwei Bücher zur socialen Geschichte Englands. 1881. S. 

46. 5 8 — 6 0 . 
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vények és a fák, megifjodva és megöntözve a nedves 
levegőtől! Van itt sok fü, sok barom, sok hús; gazdag 
táplálék és rossz táplálék; ily módon tartja fönn magát a 
szívós, nyálkás vérmérséklet; az emberi növény épúgy mint 
minden más növény és állat erős, de nehézkes és otromba; 
az ember megtermett, de alakja esetlen; a gép szilárd, de 
lassan mozog sarkaiban s a sarkok nyikorognak és több-
nyire el vannak rozsdásodva. Ha az embereket közelebbről 
szemléljük, úgy látszik, mintha a gépnek alkatrészei egymással 
semmi összeköttetésben nem volnának, és legalább is sok 
időre lenne szükségük, hogy a rázkódtatásokat egymással 
közöljék. Eszméik nem nyilvánulnak szenvedélyekben, tag-
lejtések és cselekvényekben. Ép mint a flammok és németek 
eszükben tartják meg azokat, ott terjeszkednek ki, ott ta-
nyáznak; az embert nem rázzák föl, nem kerül fáradságába, 
hogy mozdulatlanul maradjon; nem ragadják tova; bölcsen, 
egyformán cselekedhetik. Vérmérséklete okossá, türelmessé 
teszi öt; nélkülözheti a csendőrt; az embereknek egymással 
való összeiitközésök itt nem végződik kitöréssel. Képes a 
vásártéren és pedig nagyon hangosan, a vallásról és politi-
káról beszélgetni, meetingeket tartani, társulatokat alakítani, 
az államhivatalnokokat gorombán megtámadni, azt állítani, 
hogy az alkotmányt megsértették, az állam bukását előre 
megjövendölheti; mindennek nincs rossz következménye; az 
angolnak nyugodt idegei vannak, felesel anélkül, hogy magát 
elfojtaná; forradalmat nem idéz elő, legfölebb valami refor-
mot vív ki . . . A munkások néha összeröffennek, de soha 
sem lázonganak . . . Az angolok mindenek előtt hidegvé-
rnek ; itt is, valamint mindenütt, a vérmérséklet nagy be-
folyással van. A harag nem üzi azonnal a vért a fejőkbe, 
mint a déli nemzeteknek, náluk az eszmét hosszú időköz 
választja el a cselekménytől, s ezt az időközt észszerű okos-
kodás, ismételt számítás tölti ki. Nézzünk csak meg egy 
meetinget, tekintsük meg a különféle rangú és rendű em-
bereket, ama hölgyeket, akik ott már vagy harmincadszor 
jelentek meg, hogy ugyanazon számokkal tarkázott beszé-
deket a népnevelésről, a gyapjúról és bérviszonyokról meg-
hallgassák. Ok, úgy látszik, nem unatkoznak; nagyon értik 
az érveket kölcsönösen mérlegelni, türelmes lenni, komolyan 
tiltakozni s tiltakozásukat újra kezdeni, ugyanarról a tárgyról 
egymásután tizenöt beszédet meghallgatni, húsz éven át 
ugyanazt a reformot sürgetni. Az a nép ez, amely a vonatot 
a tornácon minden tolakodás és zúgolódás nélkül várja, két 
óra hosszat cricket játszik anélkül, hogy hangosan beszélne 
vagy civakodnék. Két összeütköző kocsis szépen kibon-
takozik anélkül, hogy zúgolódnék vagy káromkodnék. 
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Eképen politikai társulásuk tartós lehet; szabadok lehetnek, 
mert hidegvérük s türelmes idegeik vannak.1 

Ezek bizonyára becses és hasznos tulajdonságok. Kü-
lönösen a SCHULENBERG gróf fajtájú államférfiak, — akiktől 
ama röpke mondás származik, hogy nyugalom a polgárnak 
első kötelessége nagy örömüket lelhetik bennök és na-
gyon becsülhetik azokat. De azért az angolok számára sem-
miféle erkölcsi érdemet nem biztosítanak; mert csupán 
természeti sajátságok, minden magasabb erkölcsi érték nél-
kül. Ezenkívül a nyálkás véralkatnak fényoldalain kívül ép 
úgy megvannak a maga árnyoldalai, mint a többi véral-
katnak. Igaz, hogy egyesülve az anyagelvüséggel, melyben 
a nemzet két évszázad óta el van merülve, a forradalom 
kitörését megakadályozta. Tagadhatatlan, hogy a higgadtság, 
a hidegvér és a nyugodt idegek a veszélyes elhamarkodott-
ságtól megóvnak s több ostoba lépéstől megmentenek; de 
azért ezek épen nem képeznek elegendő bizonyítékot arra 
nézve, mintha az angol erkölcsi felsöbbséggel birna vala-
mely vérmes vagy epés nép fölött, aminő például a francia. 

Franciaországban széles körben el vala terjedve a fö-
és alacsony rendűek között a társadalmi bajoknak érzete, 
a jobb és igazságosabb viszonyok után való vágyakozás. 
Míg Angliában érzéketlenül és önelégülten táncoltak az 
aranyborjú körül s nem volt más eszméjük, mint a sokszo-
rozás s legfőlebb még a roastbeef, brandy és a fox-hunting 
(róka-vadászat). 

LANGE ALBERT bölcsész « A materialismus történelme» 
című müvében az uj kornak Angliájáról, melyben a protes-
tantizmus 1 (588-ban végképen győzött, így ir: 

1 H. Taine, Geschiclite der engl. Liter. Leipzig. 1880. III. 1 6 9 — 1 7 2 . ' 

186. 187. — Ilistoire de la litterature anglaíse. — 1878. IV. p. 4 4 1 — 4 4 4 . 

464. 465. — Az angolt hidegvérűsége és nyugodtsága még akkor sem hagyja 

el, ha szellemileg beteg. így beszéli ezt Kalisch Lajos, az alkalomból, hogy 

Londonban a Bedlam nevű nagy tébolyda: meglátogatta: «Midőn az intéze-

ten végig mentem, föltűnt, hogy a betegek majdnem kivétel nélkül csendesek 

és nyugodtak voltak. A több száz között egyetlen dühöngőt sem láttam; sőt 

nagy részök alig szólt egy szót is s én bámulva kérdeztem ennek okát orvos 

barátomtól. Barátom ezt, ha szabad magamat így kifejeznem, a nemzeti jel-

lemnek tulajdonítá. Azt mondá, hogy ő is ugyanazt vette észre s az angol 

tébolydákban való megfigyelés után azt tapasztalta, hogy az angol téboly komo-

lyabb mint a német, vagy a francia. Az intézet orvosa, akivel a váróteremben 

találkozánk, nem késett barátom nézetét megerősíteni. Azt mondá, hogy min-

den vidéki látogató csodálkozik a legindulatosabb betegnek is a nyugodt 

magaviseletén. Ennek a jelenségnek az okát egyrészt a gondos ápolásban, 

melyben a betegek itt részesülnek, de leginkább az angoloknak nyálkás vér-

alkatában keli keresnünk» (Kalisch, Paris und London, 1851. II. 146, 147.) 
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«A növekedő élvezetvágy a vagyonszerzés ösztönével 
karöltve járt s csakhamar ez titöbbi jutott túlsúlyra. A gaz-
dagság után való versenyben az előbbi kornak kedélyessége 
bűneinek egy részével együtt tünedezni kezdett, és az örö-
mök materialismusának helyét a politikai gazdaság niate-
rialismusa foglalta elé1 

«A kereskedelem és az ipar oly lendületet nyert, a 
minőt azelőtt soha el nem ért. A közlekedési eszközök ja-
vultak, a régen elhagyott aknák kinyittattak. Akkor kezdtek 
Angliának roppant városai részint a földből kinőni, részint 
olyan óriási mértékben növekedni, melynél fogva Anglia 
két évszázad alatt a földgömbnek leggazdagabb országa lön. 

«Angliában az anyagéivá bölcsészet hirtelen nagyra nőtt; 
az kérdést sem szenved, hogy az országnak bámulatra méltó 
lendülete a bölcsészeknek és természettudósoknak tetteivel, 
Bacotól és Hobbestöl kezdve egész Newtonig, ép oly szoros 
összefüggésben volt, mint a francia forradalom Voltaire föl-
léptével. De ép oly könnyen elkerülheti aztán a figyelmüket 
az, hogy a bölcsészet, mely az életbe átcsapott, ezzel önma-
gát emésztette föl. A materialismus Hobbesben befejeztet-
vén, tanítmánya többé tökéletesíthető nem volt.» 

«A szemlélődő bölcsészet megszűnt uralkodni s a gya-
korlati törekvéseknek engedte át a tért. Epikur az egye-
seknek akart használni és pedig a saját bölcselete által; 
HOBBES az egész társadalmat igyekezett elősegíteni, de nem 
egyedül bölcselete, hanem az abból levont eredmények által. 
Epikurnak a vallás mellőzése lényeges célja volt; Hobbesnek 
szüksége van a vallásra és alapjában véve azok a polgárok, 
akik a közbabonának természetüknél fogva hódolnak, job-
baknak látszanak neki, mint azok, akiknek bölcseleti közve-
títésre van szükségük. A hitnek célját a tömeg jobban és 
könnyebben eléri, ha az nemzedékről nemzedékre száll, mint 
ha az egyes egyedeket a tekintély tisztelete s ugyan e 
tekintély szükséges voltának beismerése kényszeríti arra, hogy 
vallási nézeteiket szabályozzák.» 

«Különben a bölcselet az egész polgári életre nézve 
fölöslegessé válik, mihelyt a polgárok azt, amit tanít, bölcse-
let nélkül is gyakorolják, vagyis: ha az államhatalomnak 
törvényeihez alkalmazkodnak és csak akkor lázadnak föl, ha 
eredményre van kilátásuk, és ha rendes viszonyok között 
erejüket és összes tevékenységüket helyzetüknek javítására, 
új birtokoknak szerzésére s a fönnálló intézményeknek töké-
letesbítésére fordítják. Minthogy a bölcselet csak arra való, 

1 A politikai gazdaság materialismusa teljesen kifejlesztve fordul elő már 

Maudevillc «BienenfabeH-jében (1708). 
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hogy ezt a magatartást, mint a legjobbat és legelőnyösebbet 
előmozdítsa, mindenesetre sok munkaerő lesz megkímélve, 
ha majd sikerülni fog a népeket olyan magatartásra birni 
anélkül, hogy egyeseket bölcseletre kellene tanítani. A 
bölcseletnek csak a királyokra és tanácsosaikra, vagy az aris-
tokratiának főbbjeire nézve lesz értéke, mert ezeknek gondos-
kodniok kell, hogy az egészet a helyes irányban megtartsák. 

«Az angol nemzet oly pontosan fejlődött HOBBES tanai 
szerint, hogy az e tanokból levont kényszerítő következtetések 
valóban úgy tűnnek föl, mintha azokat Anglia újabb művelődés-
történelméből vonták volna le. A fensöbb aristokratia az egyházi 
intézmények iránt való őszinte (inkább őszintévé vált?) tisz-
telettel egybekötött személyes szabadelvüséget magának főn 
tartotta. Az üzletemberek a vallás igazságaiban való minden 
kételkedést gyakorlatiatlannak tartanak, azoknak elméleti 
bebizonyításuk mellett és ellen küzdeni nem nagyon haj-
landók, és ha a «germanism»-tól idegenkednek, az inkább 
a földiek iránt való tekintetből, mint sem a túlvilági élet 
reményét illetőleg történik. A nők, a gyermekek és a ke-
dély emberei mindenesetre ragaszkodnak a valláshoz. De a 
társadalom alsóbb osztályaiban, melynek megfékezésére a 
finomabb kedélyélet nem épen kívánatos, a vallást egyedül 
az Istentől és a paptól való félelem képezi. Az eszmélődő böl-
cseletet fölöslegesnek, sőt csaknem károstiak tartják. A természet 
bölcselet fogalma fizikába ment át (natural philosophy) s a 
mérsékelt önzést, mely a kereszténységgel pompásan össze-
fér, a társadalom összes osztályaiban az erkölcsi élet egyedüli 
alapjának tekinték, úgy az egyesekre, mint az államra nézve. 

«Távol vagyunk attól, hogy az új Angolországnak ezt 
az eredeti és a maga nemében példányszerü fejlödésmódját 
Hobbes befolyásának tulajdonítsuk; hanem inkább e nép 
természetének élő vonása ebben a fejlődés fokban s a tör-
ténelmi és anyagi viszonyoknak összfoglalata az, amiből 
mind Hobbes bölcselete, mind a népjellemnek később bekö-
vetkezett megváltozása származtatandó. De Hobbest minden-
esetre mégis magasabb fényben szemlélhetjük, ha tanításában 
az angol népéletnek későbbi jelenségeit mintegy prófétailag 
előre jelezve látjuk. A valóság könnyen paradoxabb mint 
bármely bölcsészeti rendszer, s az emberek tényleges eljá-
rása több ellenmondást rejt magában, mint amennyit a ko-
molyan gondolkodó ember mesterséges úton összegyüjthetne. 
Ebben a tekintetben nekünk az orthodox-anyagelvü Anglia 
fényes példát ad.» 1 

1 F . A. Lange, Geschichte des Materialismus (3). 1876, I. 252—254. 

— A német tudósnak e leírásával hasonlítsuk össze a francia megfigyelőnek 

következő leírását: «Azokat, akik Angliának tényleges és erkölcsi állapotát 

21 
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Engels Frigyes socialista így ir: «Még soha sem láttam 
annyira elerkölcstelenedett, az önzés által annyira meg-
rontott, bensöleg elmállott s minden haladásra képtelen 
osztályt, mint az angol polgárság — és itt mindenekelőtt 
a tulajdonképen való, kiválóan liberális, a gabona-törvényt 
eltörlő polgárságot értem. Ezek a világban nem látnak sem-
mit, ami nem a pénz kedveért léteznék, még önmagukat 
sem véve ki, mert ók is csak azért élnek, hogy pénzt sze-
rezzenek; nincs nagyobb boldogságuk, mint a gyors vagyon-
szerzés, nincs nagyobb fájdalmuk, mint a pénzvesztés.1 E 
bir- és pénzvágy mellett lehetetlen, hogy bármely emberi 
nézet is tisztán megmaradjon. Az ilyen angol polgárok bizo-
nyára jó férjek és családtagok, s más magán erényekkel is di-
csekszenek s a közönséges életben ép oly tiszteletreméltók és 
illedelmesek, mint más polgárok; még a kereskedésben is többet 
érnek mint a németek, kufárkodnak s nem alkusznak annyit, 
mint a mi üzérlelkü kalmárjaink, de mit használ mindez ? Végső 
elemzésben a döntő érv mégis csak az önérdek s különösen a 
pénzszerzés. Egy alkalommal ilyen polgárral Manchesterbe 
utaztam és panaszkodtam neki a rossz, egészségtelen építke-
zésről, a munkások városrészének borzasztó állapotáról s 
kijelentém, hogy ily rosszul épített várost még sohasem lát-

tanulmányozni akar ják , l e g e l s ő b b is ama j e l e n s é g lepi m e g l e g é l é n k e b b e n , 

hogy ez országban a bölcseleti tanulmányok a kegyelemből kiestek. — A z 

a n y a g i jó lét utján a n a g y s á g n a k oly m a g a s f o k á r a jutván, amelyet a történe-

lem f o l y a m á n csak kevés nemzet érhetett el, m a n a p s á g , úgy látszik, h o g y 

e g é s z e n szerelmes az a n y a g i a k b a . L e g y ő z t e a természet összes erőit, de 

néha m e g k é r d e z h e t n é magától : vájjon az ipar lett-e neki rabszolgája vagy 

ő az iparnak. Sz iget földére az e g é s z v i lág kincseit összegyűj té , h a j ó i az 

összes t e n g e r e k e t elborít ják, tekinté lyének a f ö l d g ö m b n é p e i j e l e n t é k e n y ré-

szét a láveté ; de úgy látszik, h o g y abbel i fáradozásuk közepett fa jukban a 

szellem legmagasabb szikráit fokozatosan kioltották. — D a c á r a a sok fe leke-

zet e g y e n e t l e n k e d é s e i n e k , az országban a k ö z ö s vallási e s z m é k n e k n a g y 

m e n n y i s é g e található, m e l y e k e t a h a g y o m á n y ápol , m e l y e k a föntartó szel-

l e m e t táplál ják. A bölcselet n a g y o n kis tért fogla l e l náluk s csakis az or-

s z á g n a k két , értelmi fővárosára, O x f o r d r a és C a m b r i d g e r e szorítkozik. A 

g ö r ö g és latin n y e l v n e k tanulása ürügyül és igazolásul szo lgá l arra, h o g y a 

rég ibb bölcse lőkről valamit tanuljanak. O x f o r d n a k theologia i j e l l e g e i l letékes 

bírálók nézete szerint n a g y o n c s e k é l y mértékre szor í tkozik , mindazáltal 

O x f o r d az angl ikán vallás g ó c p o n t j a , az az iskola , a h o n n a n e vallás pásztorai 

és p ü s p ö k e i k ikerülnek.» (Auguste L a u g e l , R e v u e des deux m o n d e s . 15. F e v -

rier 1864. p. 9 3 0 — 9 3 3 . ) 

1 Car ly le «Past and Present ( L o n d o n , 1843) című m ü v é b e n g y ö n y ö r ű e n 

irja le az a n g o l p o l g á r s á g o t s annak utálatos p é n z v á g y á t , m e l y e t a német-

francia é v k ö n y v e k számára lefordítottam s melyre a t. olvasót utalom ( E ) . 



tam. Nyugodtan hallgatta szavaimat és az utcasarkon, ahol 
elhagyott, így szólt: és itt mégis roppant sok pénzt szereznek, 
jóreggelt, urani! (and yet, there is a great deal of money 
made here). Az angol polgárnak az tökéletesen mindegy, ha 
munkásai éhen vesznek is el, csakhogy sok pénzt szerezzen, 
Az életnek minden viszonyát a pénzszerzés szerint becsülik 
s ami pénzt nem ad, az ostoba, gyakorlatiatlan, eszményi 
dolog. Azért is a nemzetgazdászat, és a pénzszerzés ezeknek 
az üzérkedő zsidóknak kedvenc tudománya. Náluk mindenki 
nemzetgazdász. A gyáros munkásával nem emberi, hanem 
gazdászati viszonyban él. A gyáros a *toke*, a munkás a 
«munka.» És ha a munkás ebbe az elméletbe nem engedi 
magát belekényszeríteni, ha azt mondja, hogy ö nem munka, 
hanem ember, akinek a többek között a munkásság is tu-
lajdonságát képezi; ha azt állítja és hiszi, hogy nem szükséges 
magát mint a «munkát», az árút a vásáron eladni és eladatni: 
a polgárnak az esze megáll. Nem képes fölfogni, hogy a 
munkással más viszonyban is lehessen, mint az adás-vevés 
viszonyában; ö nem lát bennök embereket, hanem csak 
«kezeket», amint őket szemtől szemben is nevezni szokta; 
az emberek között más viszonyt nem ismer, mint CARLYLE 

mondása szerint, a kész fizetést. Még a közte és neje között 
levő viszony is száz eset közül kilencvenkilencben csakis 
«kész fizetés.» A nyomorult rabszolgaságot, melyben a pénz 
a polgárságot tartja, ennek uralma még a beszédbe is be-
hozta. A pénz teszi az ember értékét; ez az ember tízezer 
fontot ér, vagyis, annyi birtoka van.1 Akinek pénze van, az 
a jobb «fajtájú emberek» közé tartozik, befolyásos egyén és 
amit tesz, az a saját körében korszakot alkotó. Az üzérszel-
lem még a nyelvet is uralja; az életviszonyokat kereskedelmi 
kifejezésekkel jelölik, gazdászati értelemben magyarázzák. A 
kereslet és a bevitel, a vásárlás és a kínálat szerint ítéli meg 
az angol az egész emberi életet. Innen a szabad verseny, 
minden tekintetben, innen a laissez-faire és laissez-aller 
uralma a kormányzásban, gyógyászatban, a nevelésben és 

1 Már gróf de Saint-Simon Henrik szemére veti az angol nemzetnek, 

a «Catechisme des Industriels»-ben (1822) «hogy a pénzvágy szenvedélye 

uralkodik rajta s hogy ennek következtében ama hibába esik, hogy az esz-

közt célnak veszi. Midőn az angol azt mondja, hogy ez az ember ennyit 

vagy annyit ér, ezáltal azt az összeget jelenti, amennyivel az illető rendelke-

zik. (Oeuvres de Saint-Simon et d'Enfantin, Paris 1865 —1872. Dentu VIII . 96. 

99.) Ayen herceg így szól : «Angliában minden idegen vagy uj emberről 

legelőbb is azt kérdezik, hogy : mennyit ér ? (how much is he worth), és a 

meghatározott felelet ez: ennyi vagy annyi ezer livret ér, vagy ellenesetben, 

hogy senki (nobody), nem ér semmit. (Duc d 'Ayen, Revue des deux mondes. 

1. Juin. 1862. p. 590.) 
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majdnem a vallás terén is, hol az államegyháznak uralma 
lassankint egészen elenyészik. A szabad verseny nem akar 
korlátozást, állam fölügyeletet, az egész állam terhére van 
neki, a legszívesebbeit nélkülözné az állami rendet, ahol 
aztán egyik a másikat kizsákmányolhatná, mint például 
Stirnernek «egylete.»1 De minthogy a polgárság az államot 
már csak azért sem nélkülözheti, hogy a neki oly szükséges 
proletárságot féken tarthassa, azért azt ez ellen fordítja s 
amennyire csak lehetséges, önmagától távol tartja. — De 
azért ne higyje senki, hogy a müveit angol ezt az önző 
természetét nyilvánosan elárulja. Sőt ellenkezőleg, dölyfös 
képmutatással takarja el.»2 

Ilyen tehát tényleg az «a rendes, szigorú erkölcsű, 
jámbor» középosztály, mely Angliának állítólag velejét és 
dicsőségét képezi. Egyedüli és legfőbb eszményük a pénz-
szerzés, s hogy ezt a célt elérhessék, még szigorúan erköl-
csösök is. Erre vonatkozólag ENGELS találóan mondja: «a 
polgári asketismusnak egész titka, amint azt a protestáns 
erkölcstan mondja és a puritánok prédikálják: a takarékos-
ság•.»3 A természetes erényeket kigúnyolják, amennyiben 
azokat birvágyuk kielégítésére csak eszközül használják. 

Nehogy azonban valaki azt gondolja, hogy az általunk 
idézett liberális és radikális protestáns irók a vallásos 
Angliáról csupa ellenszenvből mondanak kedvezőtlen ítéletet, 
még egy szigorúan orthodox-protestans theologusnak, VILMAR 

hirneves irodalomtörténésznek szavait idézzük. Ez így ir: 
«Az auri sacra fames a földnek összes népeit áthatja és 
fölöttük uralkodik, de a népek nagyon jól tudják azt is, 
hogy a mélységnek aranyja, a földjének csillámló kincsei 
fölött az ördög ül és őrködik, és hogy aki a gonosz szel-
lemtől a kincseket elveszi, az maga is részt vesz a mély-
ségnek sötétségében. Az arany gyapjat sárkány őrizé és 
Jazon, aki a sárkányt megölte és az arany gyapjat elrabolta, 
meghalt; a német bányáknak kincseit Fafnir sárkány őrizé, 
és Siegfried, aki Fafnirt legyőzte és az aranynak birtokába 
jutott, elveszett, és a burgundi nemzedék is, mely Siegfried 
után az aranynak birtokosa lőn, kipusztult a vérengző éjjelen. 
Az arany birtoklása az ördög legerősebb kísértéseinek egyike. 
Istenről teljesen megfeledkeznek a vörös aranyra való gon-
dolatukban . . . «A birvágy (rcXsovê ía, Kolosz. 3. 5.) legin-

1 V . ö. Max Stirner «Der Einzige und sein Eigenthum.» 1845. 
2 F . Engels «Die Lage der arbeitenden Klasse in England (2). Leip-

zlg. 1848. S. 3 2 8 — 3 3 1 . 
1 Engels, Der deutschejBauernkrieg (3. Abdruck, zuerst 1850. erschienen), 

Leipzig, 1875. S. 56. 
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kább a kenyérkeresetekben székel (a kereskedelemben és 
az iparban, legkevésbé a földmüvelésben) s itt annyira el-
foglal mindenkit, hogy minden életnyilvánulást, minden 
szót és minden gondolatot, mely a vagyonszerzésre nincs 
irányozva, haszontalannak és ostobának tartanak, csak a 
nyerészkedésre irányzott gondolat az igazi gondolat, a 
többi mind csak képzelödés. Különben e néposztályokon 
kívül voltak egész korszakok is, melyeket átalán a nyerész-
kedés vágya uralt, példák erre Tyrus és Karthago az ókor-
ban, Velence és Genua a középkorban . . . Tyrus szerepét 
mai napság Anglia játsza és még nagyobb mértékben az 
északamerikai Egyesült-Államok ; midőn az emberiség oly 
átalánosan még soha sem volt a îrXsoveêia-ba annyira elsü-
lyedve, mint korunkban; az «érdek» szó nemcsak az előbb 
említett osztályokat vezérli, hanem még a politikát (a fel-
söbbségeket) is úgy, hogy most minden isteni törvényt 
elvből mellőznek ; majdnem kizárólag a közlekedési eszkö-
zöket s azoknak tökélyetesítését nevezik műveltségnek, az' 
összes keresztény műveltségnek öntudatos mellőzésével; s a 
kereset viszonyaiban való jártasságot tekintik «.értelmességs-
nek — a socialismusnak és communismusnak jelenségei 
egyedül ezen a ?tXeovs£ía-n alapszanak és ebből fejlesztik 
célzataikat, hogy Jézus országát fölforgassák, és az a köd, 
melyet az e fajta bűn terjeszt, oly sürü és kiterjedt, hogy 
attól még a jobbak sem óvhatják meg magukat: csak az, 
aki Jézus Krisztusnak élő személyiségéhez szívósan ragasz-
kodik, láthatja világosan, hogy mindezek a nem csupán is-
tentelen, hanem öntudatosan Isten ellenes dolgok borzasztó 
módon önmagukat fogják megsemmisíteni. A 7cXsovs£ía-nak 
egyik legiszonyúbb jelensége az, hogy az emberek munka 
nélkül, uzsora, csalás, börzejáték s másoknak rászedése és 
zsarolása által akarnak meggazdagodni. A birtokszerzés 
Isten rendelése szerint munkával van összekötve, s azért 
elmondhatjuk, hogy a munka nélkül való szerzés aloypw.spiKa.1 

Nagyon jellemző, hogy a «pénzszerzés tudománya», a 
nemzetgazdászat, amely a «sokszorozási» rendszerré emeli, 
az angoloknak kedvenc tudománya. «Minden néhány ezer 
lakossal biró angol városban» — mondja Emminghaus — 
«létezik scientific institution» hol telt padok előtt idösza-
konkint előadásokat tartanak. A fölolvasás tárgyát többnyire 

1 Vilmar, Theologische moral. Güterloh. 1871 . I. 276., 2 8 0 — 2 8 1 . V . 

ö. Kolossz. 3—5 : «Nsxpcó̂ ars . . . zip irXeovs£íav, "íg.c kozlv s t o w -

XoXatpsia.» — I. Timoth. 6, 1 0 : « Piua yáp ziyCÖ>V rwv x a x ö j v s w . v 

rj <jhXapYopia. » 
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a természettudományokból vett kérdések képezik. De a 
nagyszámú hallgatóság mégis jobban ismeri és kedveli SMITH 

Á D Á M vagy STUART M I L L JOHN tanainak alapvonásait, mint a 
természettudományok elveit, melyekkel a sientific institution 
mulattatja.»1 Hisz maga Miss Harriet Martineau, Comtenak 
fordítója s Anglia jelentékeny történetirója is unalmas elbe-
szélésekben igyekezett SMIT, BENTHAM, MALTHUS, R I C A R D Ó 

és más manchester gazdászoknak tanait népszerűsíteni s a 
legszélesebb körben terjeszteni. Ezek az «Illustrations of 
political Economy» nagy föltűnést keltettek s rendkívüli ke-
resletnek örvendtek. 

Ep oly jellemző az is, hogy ez a tudomány Angliában 
egyátalán keletkezett és az is amint az keletkezett, illetőleg: 
aminő alakban föllépett, s aminő benső tartalma volt. Roscher 
erre nézve így ir: «Mindazok között, amiket az angolok 
legújabban az elvontabb s rendszeresebb gondolkozás terén 
fölmutattak, köztudomásúlag legtökéletesebb nemzetgazdá-
szatuk. A nemzet többsége még ma is különösen SMITH 

ÁDÁMOÍ tekinti a tudományos nemzetgazdászat megalapító-
jának s az angol iskolát és elméletet egy jelentőségűnek 
tartja; amint hogy annak legnagyobb ereje csakugyan leg-
átalánosabb s legelvontabb tanaiban rejlik.»2 Ez egészen 
helyes; de ezt a dicséretet kissé korlátolnunk kell. SMITH 

Á D Á M , R ICARDO és tanítványaik Angliának gazdászati viszo-
nyait vizsgálták, tapasztalataik eredményét elvont alakban 
formulázták és azokat örökkévaló, változatlan természettör-
vényeknek hirdették. Azért mondhatta ENGELS FR IGYES nagyon 
találóan, hogy a nemzetgazdászat tudománya nem egyéb, 
mint a teljesen elerkölcstelenedett valóságnak puszta abstrac-
tiója.3 ZACHARIAE K. S . a liberális gazdaságtant a bírvágy 
és a fösvénység módszertanának nevezi. .Sőt még H ILDEBRAND 

BRÚNÓ is így szól: «Az uzsorát és a kereskedelemnek er-

1 A. Emminghaus, Iiauswirthschaftliche Zeitfragen. Berlin, 1869. S. 3. 

2 W . Roscher, Zur Geschichte cler englischen Volkswirtschaft. Leipzig, 

1851. S. 3. (Abhandl. der philol.-histor. Klasse der königl. sachs. Gesel-

schaft der Wissenschaften 1857.) 

3 Ruge und Marx. Deutsch-französische Jahrbücher. Paris, 1844. S. 86. 

— Egy conservativ katholikus publicista ugyanazt a következő szavakban fejezi 

k i : «Az, amit Franciaországban politikai gazdaságnak nevezünk, nem más, 

mint angol politikai gazdaság s ez a tudomány az angol gyakorlatnak 

elméleti kivonata. (Coquille, Les Legistes. Paris, 1863. p. 468.) S ebez még 

a következőket toldja: A z uzsora protestáns t a n ; első védője Kálvin volt. 

A pauperizmus szintén protestáns eredetű; a protestáns ipdustrialismus szü-

löttje. p. 469. 



kölcstelen kinövéseit, a Smith-féle tanoknak önző elvei tör-
vényesítették. »1 

így történt, hogy a liberális nemzetgazdászat tudomá-
nya, amint a «Literarisches Centralblatt» 1872. évi november 
23-iki számában mondja, «lényegére nézve szabályok és 
szólamok tömkelegévé lön a birtokos osztályoknak, haszon-
leső vállalkozóknak és üzérkedőknek használatára, mely egé-
szen a gyáripar és a pénzes-zsák politikájának szolgálatába 
szegődött és a töke érdekében a munkának legjogosabb 
igényeit is megtámadta.2 

Held Adolf mérsékelt liberális tanár így ir: «Az emberi 
szellemnek alig talált még müve oly nagy elismerésre, mint 
Smith Ádámnak könyve («Vealth of nations» 1776.) Nézetei 
az elméleti irodalomban csakhamar föltétlen uralomra jutot-
tak. Elmondhatjuk, hogy a nemzetgazdászat, mint ilyen, 
csakis ezzel a könyvvel kezdődik. — Oly kétségtelen, hogy 
sok tanával individualismusba esett s oly világos, hogy köny-
vének gyakorlati irányzata a gazdaság szabadságának előmoz-
dítását célozza, hogy akaratlanul is a manchester-rendszernek 
kellett szolgálnia. És így Bentham és Smith egyszersmind 
olyan mozgalomnak is a vezetői, amely az államot a socialis (?) 
érdekek kedvéért földúlni igyekszik.3 — Ricardó volt az, 
akinek befolyása alatt az igazhitű nemzetgazdászat a mozgó 
töke kizárólagos érdekeinek alkalmazkodó szolgájává lön . . .» 
«És mégis örömest megengedem, hogy Ricardonak nagy 
érdeme van a tudomány terén. O legalább soha nem szé-
pítgette hangzatos szólamokkal humanitásának hiányát, a 
közjó iránt való érzületét és az államról való fogalmát. 
Meztelen valóságban megmutatta, hogy a tökének szol-

1 B. Hildebrand. Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft. 

1848. S. 32., 256. 
2 V . ö. F . A . L a n g e , Die Arbeiterfrage (2) 1870. S. 4 0 — 4 2 . — H. C. 

Carey, Grund], der Socialwissenschaft. Deutsch von Adler. I. 38. K . Marx, 

Das Kapita] (2) 1872. I. 8 1 5 — 8 1 7 . 
3 Held, Zwei Biicher zur social. Geschichte Englands. S. 155., 175. — 

Bucklenek Smith Ádám fölött tartott dicsbeszédei a nevetségességig túlzottak. 

Műve talán a legje lentékenyebb könyv, melyet valaha irtak, akár az eredeti 

( gondolatok sokaságát, akár azoknak gyakorlati befolyásukat vizsgáljuk. (II. 432. 

Ruge.) M é g nevetségesebb a következő (I. 184.): «Jogosan és minden ellentmon-

dástól való félelem nélkül mondhatjuk Smith Ádámról, h o g y ez az egy skót, 

művének kiadása által, az emberiség boldogságát jobban előmozdította, mint 

az összes politikusok és törvényhozók államművészete együttvéve, akikről 

csak történelmi adatokkal bírunk.» De bár hamis és esztelen állítás is ez, 

mégis rendkívül jellemző az anyagelvfi szellemre nézve, mely a modern 

Anglia fölött uralkodik ! 
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gáló individualismus egyoldalú kiinduló pontja hová vezet s 
ezt a kiinduló pontot akarata ellenére a képtelenségig vitte. 
A hírhedt 26-ik pontban nyíltan ki * van mondva, hogy a 
munkás a tőke-szaporításnak céljára szolgáló eszköz és hogy az 
emberek társulásának mérvadó célját a lehetőleg nagy tőkenye-
remény képezi . . A Ez a nézet képezi az állam és a társa-
dalom különc fölfogásának tetőpontját Nemcsak hogy más 
egyetemes érdek nincs, hanem csak a tökenyeremény ér-
deke, de — sőt az is egészen mindegy, ha vájjon emberek 
élnek-el Valóban, MARX-nak és tanítványainak teljesen igazuk 
van, midőn ezzel a tannal szemben azt állítják, hogy a holt 
töke az eleven embernek uralkodója lett.»2 

Azon a képen, melyet Angliáról itt természethüen le-
festeni igyekeztünk, lényeges vonás hiányoznék, ha a «mal-
thusianismust» meg nem említenök, amely az emberiség tör-
ténelmének legsötétebb pontját és egyik legborzasztóbb 
tévedését képezi. 

MALTHUS szerint az emberiség nagy szaporaságra haj-
landó; az ekként származó tíilnépesedés minden szükségnek, 
minden nyomorúságnak és minden erkölcstelenségnek az 
oka, ez szüli a háborúkat, drágaságot, éhséget, betegsé-
geket, bűnöket, gonosztetteket. Azért különösen a szegé-
nyebb sorsúak ne házasodjanak vagy a házasságban megtar-
tózkodva éljenek, hogy gyermekeket ne nemzzenek. A há-
zasságoknak termékenysége a szegénységnek valódi és 
állandó oka, a szegénység pedig a világ összes bajainak 
okozója. Az alamizsna, a jótett és a szegényeknek bármily 
alakú segélyezése tulajdonképen ostobaság, mert csak arra 
való, hogy a fölösleges népet föntartsa és szaporodásra buz-
dítsa. Akinek nincs meg az élet föntartására szükséges esz-
köze, annak nincs is joga élni. A szegény számára a termé-
szet asztalán nincs teríték és a természet azt parancsolja 
neki, hogy szedje össze a sátorfáját, mert születése előtt 
nem kérdezte meg a társadalmat, vájjon befogadja-e öt 
vagy sem. 

Ez a gyalázatos, és még MiLL-nek szelíd magyarázata 
után is visszataszító tan vált csakhamar az angol polgárság-
nak kedvenc tanává, és még BROUGHAM lord is 1834-ben 
MALTHUST a felsőházban dicsbeszéddel magasztalta, mint 
olyant, aki a politikai gazdaságtant különben gyarapította, 
mint bárki is, mióta az tudomány nevet vett föl. STUART 

M I L L és a többi liberális nemzetgazdász majdnem kivétel 

1 V . ö. Ricardo, Grundgesetze der Volkswirtschaft. Uebers v. E. Baum-

starck. 1837. I. S. 380—381. 
2 Held, S. 176., 177., 194., 195. 
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nélkül igyekezett MALTHUS tanát a legszélesebb körben el-
terjeszteni. 1 

Az angol MÁRKUS, aki elődjének, MALTHUS-nak a népe-
sedés elveiről szóló könyvét: «A túlnépesedés megakadályo-
zásának lehetőségéről s a fájdalom nélkül való magzatelhaj-
tásról» 2 című müvével sokban túlszárnyalta, dicséri a 
rabszolgaság és a gyermekgyilkosság korát, mert akkor a 
nemzetgazdászat a túlnépesedés folytán soha sem jöhetett 
zavarba. MÁRKUS ennélfogva olyan szövetkezetet kíván ala-
pítani, amely a szegény családapákat arra kötelezze, hogy 
minden harmadik gyermeköket megfojtsák; az anyákat pedig 
arra tanítsa, hogy ezeket a gyermekeiket a nemzetgazda-
ságnak, az egyetemes jólétnek örömmel áldozzák föl! Ké-
sőbb pedig ezt a nemzetgazdászt a könyörületnek némi 
csekély érzete hatja át és a gyermekeket mindjárt első 
álmukban gáz belélegzése által akarja elpusztítani. 

Azt itt bővebben nem tárgyalhatjuk, hogy a tanítvá-
nyok nagy többsége a mester müvéből minő szemérmetlen, 
s az előzmények után elkerülhetetlen következtetéseket von-
tak s hogy a Malthus-féle «népesedés»-elmélet a gyakor-
latban minő erkölcsi aljasságot teremt; de azt sem kutat-
hatjuk, hogy magát Malthust mennyiben terheli a felelősség 
ama borzasztó kegyetlenségekért, melyekre az ő merész 
fölfedezése az utódokat csábította.3 

1 Mi]], a nagy gazdász és bölcselő a többek között szőról-szóra így i r : 

«Az erkölcsiség terén mindaddig csekély előhaladást várhatunk, mig a nagy-

számú család nemzését úgy nem tekintik, mint a részegséget, vagy más 

kihágást. Mindaddig, míg az aristokratia és a (protestáns) papság az önmeg-

tartóztatásban jó példát nem adnak, mit várhatunk a szegényektől?» — A jus 

petendi debitum conjugale-t illetőleg így i r : Ama durvaságok közt, melyeket 

az erkölcs és a törvény még nem szűnt meg szentesíteni, mindenesetre az a 

'egvisszataszítóbb,'amely valamely emberi lénynek jogot ad a másik személyé-

hez.» (Mill, principles of political Economy. Vol. II. ch. 13. 2.) 
2 On the possibiiity of limiting populousness, to which is added 

the Theory of painless Extinction by Marcus. W . Dugdal. London, 1846. 

4. Edit. 
3 Különben, mondja Marx, Malthusnak műve («Essay on Population» 

1798.) «szemtelen és iskolai fölületességű plágium» Sir James Steuart, Townsend, 

Franklin, Wallace stb. műveikből, melyben egyeden önálló mondat sincs.» 

(Das Kapital, 2. Aufl. S. 364. Note : 5 1 . ; S. 5 2 9 . ; N. 3 2 5 . ; S. 6 4 1 . ; N. 76.) 

Hogy mennyiben van Marxnak igaza, az reánk nézve közönyös, mi hajlan-

dók vagyunk szavainak hitelt adni. De téved, midőn a legutóbb idézett he-

lyen így szó] : «Habár Malthus az angol főegyház papja volt, mégis a 

szerzetesi tisztaság fogadalmát vallotta. Ez ugyanis a cambridgei protestáns 

egyetemnek egyik föltétele. E tekintetben Malthus a többi prot. papoktól, 
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Németországban a nemzetgazdaságtan liberális tanárai 
még ma is elismeréssel nyilatkoznak MALTHUS-ról, habár az 
úgynevezett új malthusianusoknak erkölcstelen következteté-
seit részben többé-kevésbé megbotránkozással utasítják 
vissza. De azért még a legbuzgóbb dícséröi és védelmezői 
is kénytelenek bevallani, hogy tanításának veszélyes követ-
kezményei voltak. így H E L D A D O L F ezt mondja: «Malthus 
természetesen arra törekedett, hogy népesedés tanát a 
Ricardo-féle földjövedelem és bérelmélet támogatásának te-
kintsék, miáltal a birtokosoknak ama törekvése, hogy a 
munkás osztály érdekében hozandó minden áldozat, minden 
kedvezmény alól kivonják magukat, igazoltatott. Valamint 
Smith Ádámnak, úgy Malthusnak nézeteit is csak részben 
értették meg és fogadták el. De azért mégis igazságtalan-
ságot követ el iránta ép úgy, mint Smith Ádám iránt, az, 
aki öt a szívtelen manchester-rendszer egyik alapítójának 
tartja. Hisz ö a politikai és erkölcsi nézetet még többre 
becsüli, mint Smith Ádám. Neki nemcsak érdekei és céljai 
voltak, mint Ricardonak, hanem eszménye is.» MALTHUS, 

dacára az egyéni erkölcsösségre való hivatkozásának, a gya-
korlatban legtöbbnyire mint R ICARDO szövetséges társa 
működött.1 

Annyi bizonyos és kétségtelen, hogy MALTHUS elméle-
tének a legnagyobb mértékben és minden tekintetben rossz 
hatásának kellett lennie. Ebben a tekintetben nagyon jó és 
találó megjegyzéseket tesznek Cobbett és Proudhon. Az 
előbbi így ir Malthusról: «Ez az ember nemcsak protes-
táns, hanem egyházunknak pásztora is. A munkás nép egy 
részének a házasságot meg akarja tiltani, és SCARLETT 

csakugyan bilit terjesztett a parlament elé, melynek részben 
ez volna a célja; mindketten arra törekszenek, hogy a sze-
gényadót kevesbítsék. Malthus az ő szándékolt javaslatát 
nem coelibatusnak, hanem csak «erkölcsi megszorítás»-nak 
nevezi. De hát mi más a coelibatus, mint erkölcsi megszorí-
tás? íme, ezek az emberek gyalázzák a katholikus egyházat, 
mert az azoktól, akik papok vagy apácák akarnak lenni, a tiszta-
akik a katholikus papi coelibatus parancsát magukról lerázták, míg másrészről 

a népnek a népesedés elméletét hirdetik, különbözik.» Malthus 1805-től fogva nős 

volt és gyermekei is voltak. V . ö. Dühring, Krit. Gesch. der National-Oecon. 

1871. S. 176., kinek közléseit angol Íróknak, akik Malthusnak barátai és 

tanítványai voltak, irataiban megerősítve találjuk. Byron is így szól günyosan 

Don Jüanjában : «Es Malthus azt teszi, amit a könyvekben rosszai.» — Az 

mindenesetre költött, hogy egyszer Sismoudinál Genfben tizenegy leányával 

jelent volna meg. 

' Held, i. li, 207., 234. 1. 



ság fogadalmát követeli, s ők ugyanakkor indítványozzák, 
hogy a munkásosztálynak egy részét nőtlenségre kell kény-
szeríteni, vagy ama veszélynek kitenni, (hogy gyermekeivel 
együtt) éhen haljon! Vájjon ez puszta szemtelenség, vagy 
őrültség is egyúttal? Mindenesetre egyik a kettő közül és 
pedig sokkal nagyobb fokban, mint azt valaha halandónak 
szájából hallani lehetett. Úgy tesznek, mintha hinnék, hogy 
a papok tisztaság fogadalma esztelenség, mert a természet 
folytonosan igyekszik afölött győzedelmeskedni! Ha ez áll a 
müveit emberekre nézve, akiknek a vallás megtartózkodást, 
bőjtölést, majdnem folytonos imádkozást s különféle vezek-
lést ajánl; ha ez oly férfiakra nézve áll, akiket ünnepélyes 
fogadalom kötelez, melynek megszegése ha nyilvánosságra 
kerül, örök szégyenükre válik; ha ez ily emberekre nézve 
áll és ha azért kegyetlenség, jól megjegyezzük, őket nem csak 
kényszeríteni az ilyen fogadalomtételre, hanem csak meg is 
engedni, hogy azt szabadon letehessék: akkor mi lehet az, 
ha a munkás osztályhoz tartozó fiatal férfiakat és nőket arra 
kényszerítik, hogy nőtlen állapotban éljenek, vagy pedig 
éhenhalásnak tegyék ki magukat? Erre nagyon könnyű a 
felelet: ,ez a legnagyobb következetlenség vagy előre megfon-
tolt gazság. Azonban ezt, valamint a szegényekre vonatkozó 
többi vakmerő javaslatokat és kegyetlen indítványokat a 
reformatióra a szegénységnek és nyomorúságnak s az egész 
birodalomban lakó néptömeg lealázásának e forrására visz-
szük vissza.» 1 így ir a protestáns COBBETT VILLIAM. 

PROUDHON socialista így ir: «Malthus szívének egy ügy ü-
ségében a népesség túlszaporodása ellen leghasznosabbnak, 
legbölcsebbnek és legerkölcsösebbnek tartá a negyven éves 
korban való nősülést. A szerelemnek elnyomását, a szívnek 
éhségét a gyomor éhségével állította szembe. Szűzies beszé-
dével ezt uevezé erkölcsi kényszernek, a fizikai kényszer 
minden embergyilkoló vagy piszkos formájával szemben, 
melyeket szívéből utált. Az erkölcsi kényszer kikerülhetetlen 

1 Cobbet, Geschichte der protestantischen Reform in England. Deutsch 

von Pfeüschifter, 4. Aufi. Mainz, 1862. S. 133—134. (§. 27.) — A katholikus 

coelibatusről így i r : «Ha a katholikus coelibatus-törvényt vallási, erkölcsi, 

polgári vagy politikai szempontbői vizsgáljuk, azt találjuk, hogy az mély 

bölcseségen alapszik, hogy az a népre átalán véve nagy áldás és hogy 

eltörlése sajnáfaiuló volna (§. 128.). — V . ö. «Die socialpolitische Bedeutung 

des Cölibats.» Ihering Rudolf, aki különben a saját lábán szokott járni s 

önállóan gondolkozni, a protestáns-liberális hagyományt vakon követve, 

«Der Zweck im Recht» című hírneves művét (I. 148.) a papi coelibatus 

ellen intézett durva kifakadással piszkolja be. Támadásait ama cikkben vilá. 

gosítottuk és cáfoltuk meg. 
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átmenet által, melyet Malthuson kívül mindenki előrelátott, 
Malthus legelhatározottabb követőinek tolla alatt és szándéka 
szerint fizikai kényszerré vált, mely a kéjvágyra nézve nagyon 
kevéssé kellemetlen, a szeméremre nézve azonban fölötte bot-
rányos. A közönség, mely a szerelem dolgaiban nem nagyon 
finnyás, Malthus elméletét ily értelemben fogta föl, jóllehet 
a tiszteletreméltó iró az ilyen magyarázat ellen folytonosan 
tiltakozott. —Erkölcsi kényszer; fizikai kényszer; ez tehát 
minden, amit nekünk a szegénység okáról és az annak elhárí-
tására szolgáló eszközökről a XIX. század gazdászainak 
tudománya, az eklektikusok erkölcstana és amaz erényes 
egyetemi férfiak bölcselete mond, akiknek lelkismeretét a 
Loyola névnek puszta említése is zúgolódásra s arcukat 
erényes pirulásra indítja. Miután ezek a képmutatók a pa-
pok nötlenségét és a keresztény szüzességet kárhoztatták és 
őket a természet és az erkölcs megsértéséről vádolták, nem 
volt elég bátorságuk sem arra, hogy a nösülésre serkentsenek, 
sem arra, hogy önmegtartóztatást ajánljanak, hanem a sze-
relmeseknek, a férjeknek, az . . . erkölcsi kényszert prédi-
kálták. És mégis a jezsuiták ellen handabandáznak!! ! Búj-
jatok el SÁNCHEZ, LEMOS , ESCOBAR, BUSENBAUM , akik a 
bünt csak azért ismerétek, hogy elnyomjátok és megbün-
tessétek: az államgazdászat mindnyájatokat megszégyenít.»1 

A socialismusnak egyátalán becsületére válik, hogy — 
amennyire én tudom — összes hírnevesebb szóvivői egész 
határozottsággal Malthus tana ellen nyilatkoztak, és pedig 
nem csupán azért, mert az munkásellenes, hanem mivel 
erkölcstelen és természetellenes is. «A socialismus dicse-
kedhetik azzal, hogy a népesedés kérdésében a köztisztes-
ségnek boszulója volt és az is marad mindvégig.»2 PROUDHON 

a házasságról tisztult nézeteket nyilvánított, de még a «sza-
bad szerelem» is, melyet némely socialista hirdet, ártatlan-
nak és szűziesnek nevezhető amaz utálatos, természetellenes 
erkölcstelenséggel szemben, amelynek érdekében MALTHUS-

nak újabb követői annyira lelkesültek. Angliában ezt még 
müveit hölgyek is nyiltan és minden szégyenérzet nélkül 
teszik! Különösen kitűnik ezek között Mrs. ANNIE BESANT, 

1 Proudhon, Contradictions économiques II. ch. 13. 3. (németül 

Jordan, II. 408—412.) . 

2 Proudhon, Die Gerechtigkeit in der Révolution. Deutsch von Pfau. 

Hamburg, 1858. I. 350. — V . ö. «Les Malthusiens.» — II. Soetbeer, Die 

Stellung der Socialisten zur Malthus'schen Bevölkerungslehre. Berlin, 

1886. a götüngai egyetem bölcseleti kara által pályadíjjal jutalmazott mű, 

de sem nem teljes, sem nem pártatlan. 



333. 

BRADLAUGH barátnője, aki mint irónő is föllépett.1 Gazdá-
szok, gyárosok és emberbarátok kisebb-nagyobb müveikben, 
sőt röpiratokban, melyeket több százezer példányban osztá-
nak szét az angol munkások között, már a század kezdete 
óta igyekeztek a népet tanítani és fölvilágosítani, s neki a 
«nemi közösülés óvszereit» ajánlani és a szükséges technikai 
utasításokat megadni. Sőt 1878-ban D R . DRYSDALE C . R . 

elnöklete alatt erre a piszkos célra a «Malthusiau League» 
nevü egylet alakult. «A ligának tagjai» — irja D R . STÍLLÉ — 

«legnagyobb részt természetesen angolok; de két francia, 
u. m. Y V E S GUYOT és TALANDIER urak Párisban, valamint 
HOUTEN , a Hágában lakó holland képviselő szintén az egylet 
elüljárói közé tartoznak. Németországban mindeddig — tud-
tával — egyedül ö (Dr. Stille) részesült abban a szerencsé-
ben, hogy a ligának tagja lehet. — A «Malthusian League» 
1879. február 1. óta «The Malthusian» cím alatt havi 
folyóiratot ad ki, amelynek célja a társulat számára tago-
kat szerezni; ezenkívül még számtalan Malthusian röpirat 
jelent meg, melyeket tömegesen terjesztenek. A «The Mal-
thusian »-nak júliusi számában bizonyos GASKILL nevü úr 
jelenti, hogy egyik barátjával hozzáfogott a röpiratoknak 
Bradford szegényebb sorsú lakossága között való terjeszté-
séhez. Ez a két úr utcáról-utcára jár s osztogatja a lapokat 
s a szegény embereket megtanítják azokra az eszközökre, 
melyek által képesek lesznek a családnak túlságos elszapo-
rodását megakadályozni. GASKILL úr beszéli, hogy mindenütt 
szíves fogadtatásra találnak és hogy némely helyen már az 
ő megjelenésük előtt ismerték némileg ezt a dolgot; azt 
hiszi, hogy három vagy négy hónap alatt egész Bradforddal 
készen lesznek. — A brit erélyességröl" föltételezhetjük, hogy 
csakhamar a szigetországnak majdnem minden nagyobb vá-
rosában hasonló módon fognak cselekedni. Londonban, 
Manchesterben, Edinburgban és Angliának több nagy váro-
sában már most is gyakran tartanak előadást a népesedés 
kérdéséről, a Malthus tanáról, a szegénység okairól, az ezek-
nek elhárítására alkalmas eszközökről és más, hasonló dol-
gokról. Nemsokára fényesebb eredményt várhatunk az eré-
lyes mozgalomtól; néhány nagyobb lap (pld. Times, Echo) 
máris foglalkozik a népesedés kérdésével.»2 — 

«A tudomány tehát még a bün müveit is előmozdítja!» 
— így kiált föl teljes fölháborodásában, nem valami pap 

1 Annié Besant, Das Gesetz der Bevölkerung. Aus dem engl. Berlin, 1881 
2 «Der Neo-Malthusianismus, das ileilmittel des Pauperismus. V o n 

Dr. med. G. Stille, Viceprasident der «Malthusiau League* zu London, Ber-

lin, 1880. S. 79. 80. 
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vagy kapucinus, hanem Proudhon Péter József, a socialista 
és istentagadó!1 «Peccatum suum quasi Sodorna praedicave-
runt, nec absconderunt.»2 

Roscher Vilmos tanár, aki Scháffle ítélete szerint «Né-
metországnak legelső és legünnepeltebb nemzetgazdásza», 
jóllehet félig-meddig ö maga is Malthusnak, — mint magá-
tól értetődik, a legtisztább és szelídebb fajú, — követője, 
nemzetgazdasági müvének tizedik kiadásához csatolt egyik 
jegyzetében így szól: «Nagyon szomorú jele lenne az időnek, 
ha «A társadalom-tudománynak alapelvei, vagy fizikai, faji, 
történelmi és természeti vallás-értekezés a társadalom három 
főbajának, a szegénységnek, a prostitutionak és a nötlenség-
nek valódi okáról és gyógymódjáról, egy orvostudortól», 
(Berlin 1871.) című röpirat az állítólagos eredeti angol szö-
vegnek kilencedik kiadása után lefordíttatnék. Az egész irat 
istentagadó, anyagelvü és erkölcstelen, azzal az alapgondo-
lattal, hogy az asszonyokat arra tanítsák, miképen akadá-
lyozzák meg a fogamzást!»3 

S ezt az iratot az angol eredetinek y-ik kiadása után 
csakugyan lefordították. Az angol eredetinek címe : «Elements 
of Social Science» és Londonban 1871-ben Truelovenél már 
vagy kilenc kiadásban jelent meg; de azóta mind az eredeti, 
mind a német fordítás több kiadást ért. Németországban 
számos liberális lap tárgyalta és ajánlotta ezt a müvet. A 
német tudomány vagy egyszerűen mellőzte, vagy a tartal-
mát egész hidegen meghányta-vetette s az erkölcsi meg-
botránkozásnak legcsekélyebb jelét sem mutatta.4 Egyedül 
RoscHER-nek fönnebb közlött ítélete jutott a nyilvánosságra. 
Nos, e fölött épen nem csodálkozunk. Hisz' annak a szenny-
iratnak a szerzője —" mert az a könyv tárgyilagosan csak-
ugyan gyalázatos és gonosz szellemű fércmü, habár a szer-
zőnek alanyi jó szándékát nem is tagadjuk, — tehát annak a 

1 Proudhon, Die Gerechtigkeit in der Revolution. I. 361. 
2 Izaias, 3. 9. 
3 Roscher, Grundlagen der Nationalökonomie, 1873. S. 596. (§. 251 . 

Note 14.) 
4 A liberális sajtónak és tudománynak e magatartásával szemben kivá-

lóan érdemes kiemelnünk, hogy a social-demokrata «Volkstaat» (1873. Nro 

98.) az angol orvosnak rendelvényeit elitélte. Kautsky Károly tudor, dél-

német socialdemokrata magántanár: «Der Einfluss der Volksvermehrung auf 

die Gesellschaft 1880.» című iratában, melyet Wagner Adol f kitűnőnek és 

tudományosnak nevez, ajánlja ez óvrendszabályokat (Alig. Ztg. 1880. S. 2329.). 

Liebknecht azonban egyenesen megveti a piszkos dolgokat, melyeket az ösz-

szes polgári gazdák többé-kevésbé leplezetlenül pártolnak (Zur Grund- und 

Bodenfrage. 1876. S. 121.). Louis Blanc (Organisation du travail. 9. Aufl. 

1850. S. 27.) az előleges óvakodást istenkáromlásnak nevezi. 



gyalázatos, erkölcstelen iratnak a szerzője sem nem jezsuita, 
sem nem ultramontán! Ha az volna -— azonnal borzasztó 
és viharos megbotránkozás törne ki. Mert, hogy erkölcs lé-
tezik, az a liberális képmutatóknak akkor és mindig csakis 
akkor jut eszökbe, midőn katholikusokról van szó. Külön-
ben pedig ez járja: A tudománynak, a művészetnek, a po-
litikának, stb. az erkölcshöz semmi köze! Vagy pedig: 

«Amit cselekszünk, az igaz, 

Azért ti ne vádoljatok ; 

H a erkölcsös nem volna is, 

A z erkölcshöz — forduljatok.» 1 

A szentírás azonban így szól: «Jaj nektek, akik kétféle 
mértékkel mértek! Jaj nektek, akik a gonoszat jónak, és a 
jót gonosznak mondjátok!» 

Minden embernek természetes, korlátlan joga van a 
nősülésre, és ha megnősült, a gyermeknemzésre. A modern 
nemzetgazdászoknak és társadalom-bölcselőknek2 ellenkező 
állításai nem találnak sem a keresztény erkölcstörvénybeu, 
sem a józan észben kellő támogatásra. 

Midőn azt állítjuk, hogy minden embernek természetes 
és korlátlan joga van a nősiilésre és ezáltal a gyermeknem-
zésre, azért korántsem mondjuk, hogy mindenkinek köteles-
sége megnősülni és gyermekeket nemzeni. Sőt az ember 
egészen természetes okok folytán mindkét jogáról lemond-

1 W e b e r , Dreizehnlinden, n . Gesang. (5. Aufl. S. 162.) 
2 V . ö. J. B. Mill, Gesammelte Werke. Leipzig , 1869. I. 1 1 $ . : «Ama 

törvények, melyek a szárazföld némely országaiban a házasságra lépést 

megtiltják, ha az illető személyek bebizonyítani nem tudják, hogy családjukat 

eltartani képesek lesznek, nincsenek az állam törvényes hatalmának körén 

kívül s nem is lehet azokat, mint a szabadság megsértését, elvetnünk. A z a 

tény, hogy az ember valamely emberi lénynek éltet ad, az emberi élet leg-

fontosabb cselekményei közé tartozik. Ezért a felelősséget magára vállalni — 

életet adni, mely aztán átok vagy áldás — ez oly esetekben, midőn annak 

a lénynek, amely életet kapott, a kívánt életföntartása nincs meg, bűn ama 

lény ellen, és aki a túlnépes vagy túlnépesedéssel fenyegetett országban 

csekély számú gyermeknél többet nemz, akik később versenyök által a mun-

kásbér leszállítását előmozdítják, komolyan vétkezik mindazok ellen, akik 

munkájok béréből élnek» (On Liberty). Ezzel e l lenkezőleg Ligouri szent 

Al fonz helyesen tanítja: «Procreatio prolis spectat ad praecipuum finem 

matrimonii, cui postponendum quodvis incommodum, melius eninr est, ut 

proles vivát iuops quam ut omnino non sit.» (Ligouri, Theologia morális. 

V I . 419.) — É p így nyilatkozik aquinoi szent Tamás is : «Quamvis proles 

gigneretur in firma, tamen melius est ei sic esse, quam penitus non esse.» 

(Thomas Aqu. in d. 32. qu. un. art. I. ad. 1.) 



336. 

hat; mi csak azt mondjuk, hogy: egyátalán nem tanácsos, 
annál kevésbé pedig kényszeríthető valaki csupán természeti 
indok alapján arra, hogy pld. a népszaporodás megakadá-
lyozása szempontjából a nösíiléstöl, vagy a házaséletben a 
gyermeknemzéstöl tartózkodjék. Mert ha ezt a megtartóz-
kodást csupán természeti indoknál fogva elfogadnék, akkor 
ez még a legtermészetellenesebb bűnökre is legközelebbi 
alkalmul szolgálna. Szent Pál apostol ezt már rég megirta 
és szavai mutatják, hogy sokkal jobb emberismerő és tár-
sadalombölcselő, mint valamennyi szemes vagy szemtelen 
malthusianus és liberális gazdász: «A paráznaság eltávozta-
tásáért azonban mindenkinek tulajdon felesége legyen és 
mindenkinek tulajdon férje legyen. A férfiú, amivel feleségé-
nek tartozik, adja meg; hasonlóképen pedig az asszony is 
férjének. Az asszonynak nincs saját testén hatalma, hanem 
a férfiúnak; hasonlóképen pedig a férfiúnak sincs tulajdon 
testén hatalma, hanem az asszonynak. Ne vonakodjatok egy-
mástól, hanem ha egyenlő akaratból ideiglen, hogy imádságban 
foglalkozzatok; aztán ismét keljetek össze, hogy ne kísértsen 
titeket a sátán, ha meg nem tartózkodhatnátok.» (Korr. I. 
7, 2—5.) Azért a keresztény ember sohasem ajánlhatja nagy 
felelősség nélkül az önző és kényszerített nötlenséget s annál 
kevésbé az úgynevezett erkölcsi önmegtagadást a gyermek-
nemzés körül, (Malthus «moral restreint») csak azért, hogy 
a népnek szaporodása megakadályoztassék. 

Minthogy azonban a katholikus papi nőtlenség termé-
szetfölötti indokokból és természetfölötti célból van, azért 
természetfölötti eszközök is állnak rendelkezésére és így 
nem is szolgál a bűnre legközelebbi alkalmul, mint Malthus-
nak coelibatusa.1 

Az a nőtlenség, melyet valaki nem magasabb erkölcsi 
és vallási indokból választ, hanem csak azért, hogy kényel-
mes és független életet éljen, szintén erkölcstelen és meg-
vetendő (coelibatus libertinus). Minden agglegénység, melyben 
valaki nem nemes, hanem nemtelen önző célból él, jóllehet 
elegendő anyagi vagyonnal rendelkezik arra, hogy családot 
képes volna eltartani, egyátalán bűnös. E valóban erkölcs-
telen nőtlenség ellen nemrégiben Hartmann Ede ugyancsak 
éles szavakban kelt ki s kíméletlenül fedezte föl az okokat, 
melyekből a számos nőtlenség, késői házasság s magasabb 
körökben a gyermekek csekély száma ered. A családi érzü-
let és a természetszerű népszaporodás hanyatlásának okát 

1 V . ö. Katholik 1875. II. 1 1 3 — 1 4 7 . Unternehmungen über die Be-

völkerungslehre.» L . Corbière: Die Volkswirtschaftslehre vom Standpunkte des 

Christenthums. 867. I. 1 9 9 — 1 3 8 . «Der Malthusianismus.» 
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jogosan a jelenkornak élvhajhászatában és túlzott önzésében, 
valamint a magasabb rangú leányoknak viszás nevelésében 
és túlságos iskolai művelésében véli föllelni. A többek 
között így ir: 

«A családban ép úgy, mint a főrendnek és a nép kö-
zött, a halál vagyis a kihalás a gazdászati bűnnek a zsoldja. 
Ahol még a társadalmi összetartás öntudata uralkodik, ott 
ez a beismerés a gázdászati tévedés ellenindokául szolgál; 
de épen ez a veszélyes korunk egyéni atomisatiójában, hogy 
minden egyén csak önmagára és az életet illető jogára, 
nem pedig arra, hogy a magasabb rendnek társadalmi egye-
dei között szintén egy tag s hogy ezek iránt szintén köteles-
ségei vannak, — gondol. Utánunk a vízözön! ez az önző élv-
vágynak jelszava; miattam aztán fölfordulhat a világ, csak én 
élvezzem azt tetszésem szerint. Ebben nyilatkozik az erkölcsi 
tévedés és visszásság mint a gazdászati tévedésnek a gyö-
kere. Az olyan családok, amelyek tagjaikat ebben az er-
kölcstelen önzésben megcsontosodni engedik, megérdemlik 
erkölcsi szempontból is, hogy tönkremenjenek. — Mélyen 
megszégyenítő gondolat, hogy az összes modern culturné-
peknél a törvényes szülötteknek átlagos száma nem volna 
elegendő a népesedés csökkenését vagy a netáni kihalást 
megakadályozni. — A fogalomzavarnak és a visszáságnak 
már oly fokára jutottunk, hogy fensőbb köreinkben a ren-
des házasságban élő ifjú és erős házastársaktól származó 
természetes számú gyermekeket, mint házi nyúl szaporodást, 
botrányosnak tekintik.»1 

A berlini bölcsész azt követeli, hogy a nőtlen adófizető 
ugyanazon jövedelem után ötször annyit fizessen, mint a 
családatya, és hogy a végrendelet nélkül való örökösödés 
joga oda módosíttassák, hogy az egyenlő fokban álló ro-
konok közül a nőtlenek felényit kapjanak, mint a nősek. 
Azonban az állam és a törvényhozás ilyen rendszabályok 
által ép oly keveset segítene a bajon, mint egykor az 
ő.s Rómában, a császárság korában.2 — HARTMANN azután 
így folytatja: 

1 E. v. Hartmann. Moderne Probleme. 1886. S. 57. 58. 63. 
2 V. ö. Tacitus annal. III. 25. «Azután a papis-poppái törvénynek eny-

hítését indítványozták, melyet Augusztus késő öregségében, a Juiiusi rendele-

tek után, a nőtelenek büntetésének szigorítására s az állampénztár gazdagí-

tására adott; de azért a házasság és gyermeknevelés nem mozdíttatott elő, 

mivel a gyermektelenség uralkodó szokás volt. Különben a veszélyeztetettek 

száma növekedett, mivel a följelentők minden házi boldogságot aláástak és 

a törvény miatt annyit szenvedtek, mint hajdan a bűntettek miatt.» — V. ö. 

Périn, De la richesse. Paris. Lecoffre, T . II. L. IV. Ch. 1 — 4 . — Ezek a 

fejezetek a legjobbak Périunek nagyon is túlbecsült műveiben. 

22 
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«Ez a mondás: «aki nem dolgozik, ne is egyék» annyiban 
ismét tiszteletben fog részesülni, hogy a társadalmi hivatás 
hiánya, amennyiben az vétkes mulasztásból ered, közmeg-
vetésnek lesz kitéve, hogy a szelvényszelő naplopók és 
naplopónők nem fognak többé a tisztes munka gúnyjára 
fényűző életet élni, hanem szerény jövedelemre lesznek szo-
rítva és hogy azok, akik a családalapításnak állampolgári 
tisztes kötelességét nem teljesítették, nem is érdemlik meg, 
hogy oly jogokban részesüljenek, mint azok, akik annak 
eleget tettek, vagy eleget tenni akartak. A kényelemben 
élő agglegény nem fogja többé ,kezeit megelégedetten dör-
zsölgetni s nem fog ravaszsággal dicsekedni és a szegény 
ördögre, aki arcának véres verejtékével dolgozik, számos 
tagból álló családja érdekében, — gúnymosolylyal tekin-
teni. A gúnyos kicsinylés, melylyel az aggszüzet hivatás 
hiánya miatt sokszor érdemetlenül illetik, a testileg házas-
ságképes agglegényre is és pedig kétszeresen alkalmazandó, 
mivel annak nincs szüksége kérőre várni, hanem maga vá-
laszthat magának életpárt; sőt ennek a kicsinylésnek még 
fokozódnia is kell, ha az agglegény amellett, hogy magát 
a családalapítás társadalmi tisztes kötelessége alól kivonja, 
még tétlenséggel is vádolható, mely miatt az aggleánynak 
a mai viszonyok között szemrehányást tenni nem szabad.»1 

1 J. h. 77. 1. Dupanloup püspök a nevelésről szóló híres művében eze-

ket irja: Senki sem létezik itt a földön a semmittevésért; mindenki számára 

van hivatás, működéskör és munka . . . Míg a szülők hozzám jöttek, hogy 

gyermekeiket reám bízzák s azt kérdeztem tőlük, hogy mi lesz majd gyer-

mekeikből? mire szánták őket? — némelyek közülök sértődötteknek látszot-

tak. A legtöbb jóakaratúak meglepetve, azt látszottak nekem mondani: Ön 

nem ismer minket: mi nem vagyunk azok, akiknek lenni gondol . S tényleg 

mindegyik azt felelte: de hisz' fiamnak nincs semmire szüksége. Jövője biz-

tosítva van. Dolgoztam érette. Elni fog javaimmal, anélkül, hogy a saját ré-

széről kötelezve lenne dolgozni . . . A z a kifogás, hogy g a z d a g o k vagytok, 

ahelyett, hogy igazolna benneteket, renyheségteket még bűnösebbbé teszi. 

«Ha előre kifizettek benneteket», mondom egy szent és ékesen szóló püspökkel 

(Borderies de Versailles), «vájjon cím ez arra, h o g y fizetésteket ki ne érde-

meljétek?» — Nálunk a nagy családok örökösei semmittevésre kárhoztatják 

magukat és szükségképen elfajulnak, minden értelem, tevékenység és befo-

lyás nélkül élnek. Ezek a fiatal emberek, úgy látszik, nem akarnak lemondani 

velők született méltóságukról s nem tudnak mást, mint Páris járdáit taposni! 

Páris járdáit taposni! azaz jockey-c lubbokat látogatni, a boulevard des Ita-

liensen lábatlankodni, vakmerően játszani, a színházak csarnokaiban lebzselni, 

lovakat, kutyákat tartani, szivarkákat szívni, asszonyoknak udvarolni s más itt 

el nem mondható aljas dolgokkal foglalkozni! íme, a semmittevésnek szomorú 

következményei ! S vájjon az az előítélet, mely szerint a rendes embernek 
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Még DÜHR ING JENŐ radikalis bölcsész is számos iratá-
ban egész határozottan kel ki Malthus és rendszere ellen. 
«Bámulandó», mondja DÜHRING, «hogy ama gondolkodó 
minő elfogulatlansággal ítéli a társadalomnak nagy részét a 
nőtlenségre s hogy mennyire semmi rokonszenvet nem érez 
azok iránt, akiket a természet törvénye nyomorúsággal és 
szükséggel sújtott. Csodálatos ellenmondás egyrészről ter-
mészeti viszonyról beszélni, mely a szükség és kielégítés 
közt levő rossz viszonyért felelős, másrészt pedig az embe-
reket ama természettörvénynek következményeiért felelőssé 
tenni. Talán a szabadság oldja meg ezt az ellenmondást ; 

nem kell dolgoznia, vagy legalább az ilyen teheti, hogy ne dolgozzék, nem 

tökéletesen egy és ugyanaz-e azzal az előítélettel, amely azelőtt uralkodott, 

midőn a nemesek és a nagy urak azt tartották, hogy az irás és olvasáson 

kívül mit sem kell tudniok; hogy ők csak arra valók, hogy a karddal jól 

tudjanak bánni, a tudományok pedig csal. a polgári állásúaknak és a papok-

nak valók? Ez az előítélet, melynek eredeti nyerseségében volt legalább némi 

erély és büszkeség, jobban-átment a francia szokásokba, mintsem gondolták 

volna, azonban az eredeti erélyt elvesztette. Innen van, hogy hajdanában 

féltek és még talán most is félnek a nyilvános neveléstől; s azért van oly 

sok nemesi csemete magánnevelésre kárhoztatva, ami gyakran egyértelmű a 

jellem elpuhulásával és a szellem középszerűségével, kevés tiszteletre méltó 

kivétellel . . . En sohasem fogok abba beleegyezni, hogy minden munka 

nélkül élhessetek a világon. N e m : a vadászat, a lovak, a kutyák és regények 

nem elégségesek senkinek és semmire. — Ne féljetek attól, ami az ég áldása ; 

csak legyen nektek nagyszámú családotok: a sok gyermek az atyának, a 

családnak és a család nevének gazdagsága! Házasítsátok meg őket; adja-

tok nekik egészséges és őszintén jámbor feleségeket: kössetek méltó, termé-

keny és mocsoktalan házasságokat, kifogástalan viszonyokat, melyekből egész-

séges, tiszta nemzedék származzék. Gyermekeiteket jól nevel jétek; adjatok 

nekik szilárd és kitűnő nevelést, s így nyissátok meg előttük az életpályát ; 

s akkor, bár a törvényes osztály nem részesíti mindegyiket csak középszerű 

sorsban, nagyok és gazdagok lesznek nevelésök, munkájuk, nevök, sőt még 

sokaságuk által is. Eöntartják magukat, megerősödnek mindnyájan a külön-

böző állásokban, melyekre a gondviselés és atyáik fölvilágosult gondoskodása 

helyezi őket. Ritka eset, hogy ahol sok gyermek van, azok rossz nevelésben 

részesüljenek. A z egyetlen fiú vagy egyetlen leány többnyire mindig bálványai 

a családnak s tárgyai a könnyelmű nevelésnek. — Ez oly észrevétel, mely 

bizonyára nem fogja kikerülni a figyelmet, az olyan emberek gondolatát, akik 

megszokták a gondviselés eljárását keresztény vallásos tekintettel kísérni; a 

számos tagból álló családokon Istennek látható áldása, földi áldása szokott 

lenni; s többnyire mindig teljesedve láttam a jámbor fogadalmat, melyet az 

Istenben való nemes megnyugvással tettek, mig oly sok mások bűnös és 

képtelen számításokra hiában építettek. (Dupanloup,De l'Éducation. I. 2 4 2 — 2 6 7 . 

4. édit. Paris, 1858.). 

24* 
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ámde a természettörvényekkel szemben szabadságról szó 
sem lehet. Az emberi önkény a természet talaján és annak 
korlátai között mozog s a dolgoknak valóságos alaptörvé-
nyeivel szemben tehetetlen. Malthus tehát túlságosan sokat 
képzel az emberi szabadságnak horderejéről, ha már a 
puszta okoskodást képesnek tartja arra, hogy az a termé-
szet alapberendezéseit megváltoztathatja. Az önmegtagadásra 
való biztatás, melyet Malthus a társadalom nagy részéhez 
intéz, ama tévelynek a következménye, mely szerint az em-
beri önkény korlátlan. Továbbá egyszersmind az igazság-
talan érzületnek a következménye is. Malthus a birtok és 
a vagyonosság érdekében küzd. Nehogy a társadalomnak 
kedvező viszonyok közt élő tagjai élvezetökben zavartassa-
nak, a társadalom nagyrésze mindenféle nélkülözéseknek 
legyen kitéve; csak tengéletet éljen; a családi kört nélkü-
lözvén, mint igavonó barom végezze munkáját s azután 
mehet. Ugy látszik, hogy Malthus a tömeget csak eszköz-
nek tekinti arra, hogy a sors által kedvezésben részesült 
csekély számú egyénnek kényelmes létet biztosítson. A 
malthusianusok a társadalombölcseletnek pessimistái. Az 
eszköz, melyet a bajnak elhárítására ajánlottak, sokkal rosz-
szabb, mint maga a fenyegető veszély.» 1 

CAREY, az ismeretes amerikai társadalomgazdász így 
ir: «A felelősség terhe Isten adományaival együtt növek-
szik ; az, aki erőinek kifejlésében gazdag s azért a társadalmi 
mozgalmat képes befolyásolni, embertársainak és teremtő-
jének is felelős kötelességének teljes és szigorú teljesíté-
séért. A szegény munkás azonban rabszolgája a viszonyok-
nak, melyeket nem ellenőrizhet; mert mi gyakran kél föl 
reggelenkint, nem tudva, hogy hol fogja napi kenyerét 
megtalálni s vacsora nélkül fekszik le, mert a társadalom-
nak az ő munkája nem kellett s azért neki a minden ember 
számára terített asztalnál helyet nem adott. Újra meg újra 
megkísérli szolgálatát élelemmel fölcserélni, de kísérlete 
mindannyiszor meghiusul és visszatér szegényes hajlékába, 
hogy éhező családjának siralmas panaszait hallgassa. Két-
ségbeesésében kenyeret lop, amiért aztán a társadalom szi-
gorú felelősségre vonja, míg a hatalmasokat mindennemű 
felelősség alul fölszabadítja, amennyiben azt állítja, hogy 
vannak olyan természeti törvények, melyeknek értelmében 
a népesedés nagyrészének szükséget szenvedve kell elpusz-
tulnia. Az kétségtelen, hogy a világon nagyon sok a bűn 
és a nyomor. De hogy ezeknek mi lehet az oka, afölött 
még vitatkoznak. Ép oly kevéssé van még az is eldöntve, 

1 E . D ü h r i n g , D c r W e r t h (les L e b e n s . B r e s l a u 1 8 6 5 , S . 1 5 3 | 1 6 1 , 
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hogy ki a felelős ezekért s hogy lehet-e a bajon segíteni 
vagy nem ? Malthus azt mondja, hogy ez az isteni s azért 
elkerülhetetlen törvénynek a természetes folyománya — s az 
eredmény, mint látjuk, abban áll, hogy ezáltal a világnak 
uralkodó társadalmi osztálya az alattvaló jólétéért való fe-
lelősség alul megmeneküljön. Azonban a vallás és a józan ész 
arra tanítanak bennünket, hogy ennek a csodálatos világnak, 
melyben minden rész oly tökéletesen beillik az összhangzatba, 
alkotója az embert olyan törvénynyel nem kötelezhette, mely ezt 
az összhangzatot megzavarja, és hogy a bűn és a nyomor az 
ember hibájának, nem pedig az Isten törvényeinek következ-
ményei s hogy az emberek, kik a hatalmat gyakorolják és 
a társadalom mozgalmai fölött uralkodnak, környezetük 
állapotáért is felelősek. Ez a különbség a társadalom-tudo-
mány és a RICARDO-MALTHUS-féle tan közt; az egyik szi-
gorú felelősséget követel a gazdagoktól és az erősektől, 
míg a többiek az egész felelősséget azoknak a nyakába 
tolják, akik szegények és gyöngék és azért nem képesek 
magukat védelmezni,» 

«Az egyik azt erősíti, hogy a természet kincsei való-
ban határtalanok s hogy vannak nagy természeti törvények, 
melyeknél fogva az élelem és a nyersanyag gyorsabban 
szaporodik, mint a népesség, s hogy a hatalmasoknak köte-
lességök azokat a törvényeket tanulmányozni és megérteni, 
és hogy ha e nagy kötelmek elhanyagolása miatt a világon 
bűn és nyomor uralkodik, azokért egyedül ők a felelősek. — 
A másik pedig azt tanítja, hogy a termékeny talaj hiányá-
ban a föld ereje a táplálandó emberiség számához képest 
folyton apad s hogy van bizonyos nagy természeti törvény, 
melynél fogva a népesség gyorsabban szaporodik, mint az 
élelmi cikkek s hogy a szegényeknek, gyengéknek és a 
műveletleneknek kötelességők azt a törvényt megérteni és 
hogy ha ezt elhanyagolják, azért ők és csakis ők a fe-
lelősek.» 

«Az egyik ragaszkodik a kereszténység nagy törvényé-
hez, mely azt tanítja, hogy az emberek azt cselekedjék má-
soknak, amit ők akarnak, hogy mások is nekik cseleked-
jenek, hogy ahol öregek, betegek, vakok vagy egyéb 
gyámoltalanok vannak, a gazdagoknak és erőseknek köte-
lességők róluk gondoskodni. — A másik azt tanítja, hogy 
«a jótékonyság, mely a szerencsétleneknek segélyezésével 
foglalkozik, csak a szegények számát szaporítja» (Cherbuliez), 
hogy a népesség rendkívül nagy és hogy az ellen nincs 
más eszköz, mint «a fölösleges népnek kiéheztetése» (Jeff-
rey); hogy a házasság «fényűzés», melyre a szegényeknek 
semmi igényök nincs (Thornton), hogy az olyan élvezet, 



melyhez a szegényeknek semmi joguk, míg csak remélt 
családjukról nem gondoskodtak.» 

«Malthus tanának néhány védője azt állítja, hogy az 
elméletnek megállapítója nem lehet felelős utódainak állítá-
saért ; pedig ezek az ő hírneves művének szükségszerű 
következményei ; mert nem. volt még olyan elmélet, mely 
a munkaadónak szívét annyira képes lett volna megkemé-
nyíteni, mely úgy arra lett volna számítva, hogy a Teremtő 
bölcsesége és jósága iránt való bizalmat megsemmisítse, 
mint ez. Miután a teremtő a világot összhangzónak és szép-
nek teremtette, úgy, amint az előttünk látszik, semmi szükség 
nem kényszeríthette őt arra, hogy az emberek fölött való 
uralkodás kedveért törvényeket szabjon, melyeknél fogva a 
nagy parancs iránt való engedelmesség által: «Szaporodja-
tok s kerítsétek hatalmatok alá a földet» csak bűnt és 
nyomort idézett volna elő, amelyek annyira el vannak ter-
jedve.» 1 

Újra és újra ismételjük, hogy Malthus tana minden 
kigondolható alakjában az összes népek és idők történelmé-
nek leggyalázatosabb szégyenfoltja. Hogy az ilyen borzasztó 
elmélet a «tisztult kereszténységével» dicsekvő Angliában 
nemcsak létre jöhetett, hanem még lelkesült fogadtatásra 
és a legszélesebb körben való elterjedésre is találhatott; 
ez már maga eléggé bizonyítja azt, hogy az angol nemzet 
átalán az erkölcsiségnek alacsony fokára sülyedt s er-
kölcsi tekintetben alacsonyabb fokon állt, mint a XVIII. 
századbeli franciák, sőt még alantabb, mint a pusztuló fél-
ben levő ősi Rómának és Görögországnak romlott pogá-
nyai.»2 Semmi sem elszomorítóbb vagy visszataszítóbb a 
világon, mint ha a tudomány ilyen borzasztó tévedésekbe 
esik, semmi sem veszedelmesebb és rosszabb, mint ha a 
tudomány nevében a természettel leginkább ellenkező bű-
nöket ajánlják és szépítgetik. Hiszen a történelem eléggé 
igazolta azt a bibliai igazságot, hogy az az ország, melyet 
ily gonoszságok bélyegeznek, a saját lakóit hányja ki.» 
(Mózes, III. 18., 25.) 

CARLYLE a liberális nemzetgazdászatot, az angol oeco-
nomismust, az anyagelvűséget és az utilitarismust «Latter day 
pamphlets» című műveinek egyikében csípősen, de találóan 
«Pig Philosophy» (disznó bölcseletnek) nevezi. Hasonlíthatlan 
remekséggel, mélységgel, szellemesen s megsemmisítően raj-
zolja és ostorozza azt a következőkben : 

1 Carey, Die Grundingen der Socialwissenschaft. München, 1859« 

III. 480. 
2 Carey, The Unity of Law p. 136. 
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«Tegyük föl, hogy disznók (négylábuakat értek), me-
lyek érzéssel és magasabb logikai tehetséggel vannak meg-
áldva, ilyen műveltségre juthattak volna s a mindenségről a 
saját érdekeikről és kötelességeikről való nézeteiket szoros 
vizsgálat és megfontolás után leirni tudnák, vájjon nem ér-
dekelhetnék-e ezek az eszmék az olyan közönséget, mint a 
mienk? . . . A disznók főelvei talán kissé nyersebb modor-
ban, körülbelől a következők volnának: 

1. A mindenség, amennyire ez józan gyanitás után 
meghatározható, roppant nagy disznóvályú, mely szilárd és 
folyékony és más ellentétek és fajtákból, de különösen el-
érhető és el nem érhető dolgokból áll, mely utóbbiak kü-
lönösen nagy mennyiségben vannak a legtöbb disznó számára. 

2. Az erkölcsi baj a moslék elérhetetlensége; míg az 
erkölcsileg jó az elérhető moslék. 

3. Mi a paradicsom vagy az ártatlanságnak állapota? 
A paradicsom, amelyet az ártatlanság állapotának, arany 
korszaknak és még másnak is neveznek (a gyenge ítélő 
tehetségű disznók nézete szerint) a mosléknak korlátlan 
elérhetése, mindenki vágyainak tökéletes teljesedése volt, 
úgy, hogy a disznók képzelete a valóságot nem múlta fö-
lül; az csak mese, lehetetlenség, ahogy az értelmes disznók 
most belátják. 

4. Határozd meg a disznók egész kötelességét. — Az 
egész disznó karnak hivatása s az összes disznóknak min-
den időben kötelessége, az elérhetetlennek tömegét keves-
bíteni s az elérhetőét szaporítani. Minden tudománynak, 
iparnak és iparkodásnak erre kell irányulnia. A disznók 
tudományának, lelkesedésének, önfeláldozásának nincs más 
célja. Ez a disznóknak egész kötelessége. 

5. A disznók költészete a moslék és az árpadara ki-
tűnő voltának teljes elismerésében áll, valamint ama disznók 
boldogsága, melyeknek vályúja jókarban áll s melyeknek a 
bendőjök telve Van. 

6. A disznó ismeri az időt; vigyáznia kell, hogy milyen 
idő következik. 

7. Ki teremtette a disznót? Nem tudjuk; — talán a 
hentes? 

8. Van talán a disznóságban törvényetek és igazságtok? 
A figyelmes disznók belátták, hogy van igazságosság, vagy a 
mint egykor föltételezték, létezik. Annyi tagadhatatlan, hogy 
a disznótermészetben van bizonyos érzelem, melyet meg-
botránkozásnak, boszúvágynak, stb. neveznek, mely, ha 
egyik disznó a másikat ingerli, többé-kevésbé rombolóan 
tör elő; azért volt a tömérdek sok törvény szükséges. Mert 
a civakodás vérvesztéssel, életvesztéssel, esetleg a moslék-
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készlet kiöntésével és a dísznóvályú nagyrészének elrontá-
sával jár: azért figyelnünk kell az igazságosságra, hogy az 
ilyen viszályok elkerültessenek. 

9. Mi az igazságosság? A saját részetek a disznóvályú-
nál, de nem az én részemből. 

10. De mi az én részem? — Valóban itt van a dolog 
bökkenője, ebben a tekintetben a disznótudomány, jóllehet 
sokáig gondolkozott rajta, semmi biztosat nem tud megál-
lapítani. Az én részem — az én részem, bármit elkaparint-
hatok anélkül, hogy fölakasztanának vagy a gályákra kül-
denének.1 

Ez a rettenetes gúny, ez a keserű humor, ez a kegyet-
len de igazságos satira a maga nemében egyedül áll az 
irodalomban, egyedül, mint az erkölcsi tévedés, melyet oly 
fölülmulhatatlanul ostoroz és oly hévvel elitéi. Még SWIFT 

híres satirája is, melyben maró gúnynyal illeti az angoloknak 
az írekkel való rossz bánásmódját s azt megbélyegzi, messze 
hátra marad ez eddig még fölül nem mult klasszikus gunyor 
mellett, mely által JCARLYLE földieinek materialismusát örök 
időkre kipelengérezte. Ez a satira egész tisztán megmagya-
rázza egyszersmind annak az okát is, hogy az angolok két-
száz év óta forradalmat miért nem támasztanak. Az angolok, 
legalább «az értelmes és figyelmes» angolok («pigs ofsense 
and observation») a műveltségnek oly magas fokára jutot-
tak, hogy fölfogták, miszerint erőszakos megrázkódtatások 
alkalmával sokkal nagyobb a kár, mint a nyereség, ilyenkor 
beáll az a kikerülhetetlen veszély, hogy a vályú fölfordulása 
által a moslék kidől és tönkre megy, minek következtében 
mindnyájan vagy legalább sokan elvesztik megszokott adag-
jukat: azért maradnak nyugton és kevésbé zavargós úton 
igyekszik mindenik a közös moslék-készletből a maga szá-
mára minél többet elkaparintani. Erre nézve minden eszköz 
meg van engedve, amely a fegyházba nem visz, ha ehhez 
valaki csak a karjával dörgölődzik, tekintélyes polgár és az 
is marad, de természetesen csak akkor, ha oly szerencsés, 
hogy sokkal nagyobb részt szerezhet, mint számosan a töb-
biek közül; máskülönben, legyen bármilyen becsületes, a 
csőcselék közé tartozik. 

Könnyen fölfoghatjuk tehát, hogy az ily nép nem haj-
landó olyan forradalmat előidézni, aminő az 1789-iki francia 
forradalom volt. Hanem azért nincs is oka másokat meg-
vetőleg lenézni. Már sokszor fölemlítették, hogy nagyon 
mély értelmű az a magában véve csekélynek látszó körül-
mény, hogy az angol az első személyű névmást (I.) nagy betfí-

1 Carlyle, Latter day Pamphlets. 1850. Jesuitism. 
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vei, a második személyűt pedig (you) kis betűkkel írja. Ez 
is jele annak, hogy a brit nemzetnek uralkodó szenvedélye 
a mértéktelen önzés. Ilyen embereknek természetesen nincs 
kedvök a közérdekért, a vallási és politikai eszményekért 
küzdeni, mint ezt — habár fonákul — a puritánok és a 
franciák tevék. 

TAINE-nek az esze megáll a CARLYLE művéből idézett 
iménti helynél, nem tudja, hogy mit gondoljon felőle. Elő-
ször majdnem «Swifthez méltónak» találja, azután részben 
lefordítja s végre így szól: «Ez az a piszok, amelybe ő a 
modern életet és mindenekelőtt az angol életet belemártja, 
melybe ugyanazzal a lökéssel s ugyanabba a posványba a 
positiv szellemet, a kényelemszeretetet, az ipar tudományát, 
az egyházat, az államot, a bölcsészetet és a törvényeket 
belefojtja. Úgy hiszem, ez a cynikus katekizmus eléggé 
elénk tárja ennek a ritka szellemnek alaphangját: ez a szer-
telen túlingerültség képezi tehetségét; ez az ingerültség 
szüli és magyarázza meg képeit és képtelenségeit, kaca-
gását és dühét. Van egy lefordithatatlan angol szó, mely 
épen ráillik erre az állapotra: His blood is up.»1 

Igen, a modern és főkép az angol élet piszokban fet-
reng és sárba fulad! Az a katekizmus bizonyára cynikus! 
De ennek nem CARLYLE az oka; ő csak az igazsághoz hí-
ven és természetesen másolta le azt, amit látott. S ha va-
lakinek, ilyeneket látván, a vére föl nem ingerlődik, annak 
csakugyan nincsen józan erkölcsi érzéke. Ugy látszik TA INE 

nem fogta föl a CARLYLE szavaiban rejlő pompás metsző 
gúnyt, vagy inkább nem akarta azt megérteni. A nagyje-
lentőségű, szellemes gunyor az anyagelvűséget szívén találta 
s CARLYLE gúnycsapásai a francia materialistát kellemetlenül 
érintek, minthogy általok ő maga is találva volt. Hinc illae 
lacrimae! Senki sem ugorhatik ki a saját bőréből. De mivel 
TAINE különben sokkal elfogulatlanabb, élesebben látó és 
becsületesebb mint a többi hozzá hasonlók, azért az ócsárlás 
után azonnal ilyen vallomást tesz: «Carlylet két korlát fé-
kezte és vezette, a tárgyilagosság iránt való érzék, ami 
nem más, mint a positiv szellem, és a magasztos iránt való 
érzék, mely a vallási szellemet szüli; az egyik figyelmét a 
reális dolgokra irányozta, a másik pedig ugyanazoknak a 
magyarázatát adta meg neki; ahelyett hogy beteg vagy álom-
látó volna, inkább bölcsésznek és történésznek bizonyult. — 
Az embereknek szívökbe hatol, kitalálja a jellemeket, fölfogja 
a korszellemet, jobban érzi a szellem forradalmát, mint bár-

1 Taine, Geschichte der engl. Literatur III. 388. 391. — Ilistoire de 
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mely angol, jobban, mint maga Macaulay. Képzeletének 
erejét, éles értelmét és egyetemes látókörét tekintve, majd-
nem németnek tartanok. Kétségen kívül szokatlan szellemmel 
van dolgunk, amely bennünket gondolkodásra buzdít. Bárhol 
forduljon is meg szellemének lámpájával, mindenütt szokat-
lan fényt terjeszt. Misem alkalmasabb igazságok nyivánítására, 
mint az ilyen különc lények.»1 

Még az a rajz is, melyet maga TAINE, Angliának lelkes 
bámulója, a briteknek modern életéről ir, — dacára minden 
jobb szándékú árnyazásának — bizonyítja és megerősíti 
lényegére nézve CARLYLE szavait. A többek között így ir: 
«Tekintsük csak a járókelőket; itt egy hatalmas testőr 
lépeget, viruló arcszínnel, méltóságteljesen, merev tartással, 
botját kezében forgatva, termetét fitogtatva s kopasz tar-
kóját kikent gyér haja között mutogatva; amott egy erős, 
jól táplált, alacsony, vörös, vágó marhához hasonló, nyug-
talan, bámész és érzéketlen tekintetű ember megy; azután 
a falusi nemes, hat láb magas, mint valamely germán, aki 
erdejéből jő elő, buldog szájjal és orral, aránytalan nagy 
és kuszált szakállal, szikrázó szemekkel s rángatózó arccal ; 
ezek a nyers életerőnek és a tápláléknak a kinövései ; vegyük 
ehez még a nőknél is a gyönyörű, szép húsevő fehér fogakat s 
az állandóan cipőbe szorított falábakat, melyek különösen a 
sárban való járásra alkalmasak.2 Ellenben nézzük csak a 
fiatalságot a cricket-játéknál vagy valamely kirándulásnál ; 
szemeikből ugyan nem sugárzik vissza az élénk szellem, 
de az élet csakúgy ragyog az arcukon, egész lényükön bi-
zonyos határozottság, erélyesség ömlik el. Némelyek olya-
nok, mint a szép, nyúlám agár, amint az a vadászat után 
pihegve lélegzik. A merész testgyakorlatok itt nagy tekin-
télyben részesülnek; szükségök van testmozgásra: úsznak, 
labdáznak, a nedves mezőn futkosnak, eveznek, árkokat és 
akadályokat ugrálnak. A természet örömeiben még élveze-
tet találnak; a kora érettség őket még nem rontá el. 
A tevékeny élet ebben az országban erősíti a nyálkás 
vérmérsékletet s a szív egyszerűbb s a test egészsé-
gesebb lesz . . . Még egy észrevétel : mindez arcoknak 
egy közös vonásuk van, ami valóban angol és az ide-
gen előtt teljesen feltűnő. Menjen csak valaki úgy reggel 
felé valamely vasúti pályaudvar csarnokába s nézze vé-
gig a harminc évet meghaladt férfiakat, akik valamely 

1 Taine, Geschichte der engl. Literatur, III. 391. 392. 395. 399. 
2 Még a «Notes sur l'Angleterre »-ben is sokat beszél Taine a jómódú 

angoloknak erőteljes, erős, vérmes alakjairól éssbőséges, gazdag táplálkozásáról 

s az erős szeszes italoknak nagymérvű fogyasztásáról. 
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üzleti dologban Londonba jönnek: vonásaik beesettek, ar-
caik halványak, szemeik merevek, ábrándozok, szájuk nyitva 
és félrehúzva; ezek az emberek a túlságos munkától ki 
vannak fáradva, kihasználva és megfásulva ; tova. sietnek, a 
nélkül, hogy körülnéznének. Egész lényöket egyetlen célra 
irányozzák; a legnagyobb megerőltetésnek, nyereménythozó 
megerőltetésnek kell magukat alávetniök; valóságos géppé 
lettek.1 Ezt főkép a munkásoknál tapasztaljuk; hosszú, cson-
tos és komor arcaikon kitartás, állhatatosság és lemondás 
látható. De még világosabban észlelhető ez a közrendű asszo-
nyoknál; nagyrészök sovány, gümőkóros, szemeik mélyen 
be vannak esve, orraik hegyesek, bőrük foltos; bágyadtság, 
alázatosság vagy stoikus nyugalom uralkodik egész lényü-
kön, meglátszik rajtok, hogy sokat szenvedtek és még töb-
bet is képesek szenvedni. Sőt még a közép és a felsőbb 
körökben is nagyon gyakori ez a türelem és ez a mogorva 
érzéketlenség; őket látva, a tehertartó által eltorzított sze-
gény teherhordó állatokra gondolunk, melyek mozdulatlanul 
megállnak az esőben, anélkül, hogy enyhelyre gondolnának. 
A létért való küzdelem itt mindenesetre durvább és makacsabb, 
mint bárhol a világon-, aki enged, az elbukik. Az éghajlat és 
a verseny szigora alatt az ipar terén a gyengék kidőlnek, 
a tapintatlanok tönkre mennek vagy elzüllenek; azután a 
többit a pálinka végzi el; innen az a sok nyomorult női 
alak, mely esténkint a «parton» erkölcstelenkedik, csakhogy 
házbérét megfizethesse; innen Londonban, Liwerpoolban és 
más nagyobb városokban azok a borzasztó városnegyedek, 
azok a rongyos, sötét és részeg kisértetek, melyek a pá-
linkabódékban fetrengenek, melyek piszkos ruháikkal s kö-
télen lógó rongyaikkal az utcákat ellepik s melyek halvány 
gyermekeik között a koromrakásokon henteregnek; ez a 
társadalomnak az a borzasztó mélysége, melybe mindazok 
alásülyednek, akiket sebesült, lassú és gyenge karjaik a 
nagy áramlat felszínén fönntartani nem képesek. Az élet 
változandósága itt tragikus s a gondatlanság bűnhődése 
borzasztó. Csakhamar megértjük, hogy a harcolás és edző-
dés kényszerűsége mellett miért tűnnek el a finomabb ér-
zelmek, miért tompul el az izlés, az ember mint bátortala-
nodik el és merevül meg, az egyenetlenség és a túlzás a 
viseletet2 és az erkölcsöket mikép rontja meg és végre, 
hogy miért erőteljesek, de nem összhangzók a mozgalmak 
és az alakok, mint valamely gépnek a zakatolása. Ha az 

1 Taine , Histoire de la litérature anglaise. 4. éd. Paris. 1878. IV. p. 

447. 448. 
2 A z eredetiben le costume van, ami azonban itt nem öltözetet jelent. 
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ember fajára, vérmérsékletére és szellemére nézve germán, 
akkor idők folytán természetét erősítenie, megváltoztatnia s 
annak egészen egyoldalú irányt adnia kell; már többé nem 
a természetes állapotban levő, hanem betanított állat; testét 
és lelkét atváltoztatá az erőteljes táplálék, a testgyakorlat, 
a szigorú vallás, a közerkölcsiség, a politika, a küzdelem, az 
állandó őnmegerőltetés; az emberek között a legnagyobb 
tehetséget nyerte arra nézve, hogy minden tekintetben képes 
legyen hasznosai) és erélyesen cselekedni, a legtermékenyebb 
és leghasznosabb munkás lőn, amint ökre a legjobb vágó-
marha, juha a legjobb gyapjas állat s lova a legjobb futó.» 

«Valóban nincs nagyszerűbb látvány, mint az ő műve, 
úgy hiszem, hogy nem volt kor és nincs a földön nemzet, 
amely az anyaggal úgy tudott volna bánni és azt annyira 
tudta volna értékesíteni, mint az angol. Menjünk csak 
Londonba a tengerpartra és ott oly munka- és műhalmazt 
találunk, melynek párja a világon nincsen. Páris ehhez ké-
pest csak a mulatságok fényes városa; a Szajna, csatornáival 
együtt csinos, kényelmes játékszer. Itt minden nagyszerű; 
láttam Marseillet, Bordeauxt, Amsterdamot, de hasonló hal-
mazról fogalmam sem volt. A folyam két partja Green-
vvichtől kezdve egész Londonig csupa rakodóhely; rakásra 
halmazott árúk; összerakott zsákok; horgonyt vetett hajók; 
réz, sör, vitorla-eszközök, kátrány raktárak, vegyészeti dol-
gok. A raktárak, a hajógyárak, a hajók tatarozására vagy 
építésére szánt helyek egyre gyakrabban és sűrűbben for-
dulnak elő . . . Itt vannak a bor rakodó helyek; van leg-
alább is 30,000 tonna bor a pincékben; itt vannak a bőr, 
fagygyú és jégraktárak. A gyarmatárúk rakodó helyiségei 
kiterjednek amennyire csak az ember lát, nagyszerűen, ko-
moran, mint Rembrandt festményei; tele vannak roppant 
nagy hordókkal, nagy embertömegtől nyüzsögnek, mely a 
lebegő árnyékban ide-oda mozog. A nagy mindenség ehhez 
a központhoz igyekszik; olyan ez, mint a szív, melybe a 
vér beomlik és újra kiömlik belőle; úgy jön itt össze a 
pénz, árú, kereskedelem a világnak mind a négy tájáról s 
innen a világ minden részébe szétágazik. És ez a forgalom 
egész természetesnek látszik, oly kitűnően vezetik. A csigák 
minden zörej nélkül forognak; úgy látszik, mintha a tonnák 
maguktól mozognának s kis kézi taliga tovább taszítja azo-
kat minden megerőltetés nélkül; a málhák súlyuknál fogva 
hömpölyögnek a rézsűtös fedélzetre, mely azokat rendelte-
tésük helyére szállítja. A segédek szüntelenül a számokat 
kiáltozzák; a munkások minden zavar nélkül, nyugodtan és 
erőt kímélve tologatják és vonszolgatják a csomagokat, 
mialatt a hidegvérű tulajdonos, fekete kalappal a fején, 
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komolyan, kevés taglejtéssel s minden szó nélkül oszto-
gatja parancsait.» 

«De-szálljunk föl a vaspályára s utazzunk Glasgowba, 
Birminghamba, Liverpoolba, Manchesterbe s tekintsük meg 
ott az ipart. Minél beljebb hatolunk a szénországba, annál 
sötétebbé válik a levegő a sok fust miatt; az obelisk ma-
gasságú kémények százankint láthatók egy tömegben s 
amennyire csak a szem lát, a fensíkot egészen elfödik; a 
vörös, egyforma téglából épült magas épületek hosszú, egy-
mást keresztező sorban húzódnak végig szemeink előtt, mint 
gazdászati és munkás méhkaptárok. Az olvasztó kemencék 
a ködön átvilágítanak; tizenhat ilyent láttam egy sorban; 
az érchulladékok hegymagasságban torlódnak össze; a gőz-
gépek mint fekete hangyák önkénytes és folyton növekedő 
sebességgel repülnek tovább s azt látjuk, hogy a borzasztó 
város hirtelen elnyelt bennünket. Némely gyárban 5000 
ember dolgozik, némely kézműgyárban 300,000 orsó van. A 
takács ipar raktárai pompás épületek, 120 lépés hosszúak s 
ép oly szélesek és hat emeletesek. Liverpoolban a Mersey 
hosszában 500 hajó van sűrű sorokba osztva; a többiek vár-
nak, mig bejöhetnek; a kikötő körülbelül hat mérföld hosszú 
s a határos pamutgyárak hatalmas vörös falai beláthatatlan 
messzeségbe húzódnak. Úgy látszik, mintha itt mindent túl-
ságos arányokban és óriás karok építettek volna. Ha belé-
pünk valamely gyárba, ott nem látunk mást, mint fatörzs 
vastagságú vasékeket, embervastagságú hengereket, vágó-
gépeket, melyek vasforgácsokat szórnak . . . Mindezt a szén 
hozta létre, melyből Angliában kétszer annyi van, mint a 
többi világrészben összesen. A vízözön előtti őserdők itt a 
tűzrevalót lerakván, ezáltal oly erőt hagytak hátra, mely az 
anyagot mozgásba hozza s a tenger megmutatja az igazi 
útat, melyen az anyagot elszállíthatják. Az ember, mely 
szellemből és testből áll, arra látszik teremtve lenni, hogy 
ezt az előnyt fölhasználja. Izmai ruganyosak s szelleme az 
unalmat eltűri. Nincs a fáradalomnak és rosszkedvűségnek 
annyira kitéve, mint mások. A tizedik órában ép oly jól 
dolgozik, mint az elsőben. A géppel senki sem tud olyan 
jól bánni; rendes és pontos, mint a gép; a gyapjú fonó-
gyárban két munkás annyit végez, mint három, sőt gyakran 
mint négy francia munkás. Nézzük csak meg a statisztikai 
adatokat, hogy évenkint mily roppant anyagot dolgoznak 
föl, hány millió tonnát visznek ki és be, hány milliárdot 
termelnek és fogyasztanak; vegyük ehhez még azokat az 
ipari és kereskedelmi államokat, melyeket Amerikában, 
Chinában, Indiában, Ausztráliában alapítanak vagy alapítot-
t a k ; és ha azu tán az embereke t és a pénzér téke t megszám-



láljuk és ha kiszámítjuk, hogy tőkéjük hétszer vagy nyolcszor 
nagyobb mint Franciaországé s hogy Anglia népessége 50 
év alatt megkétszereződött, hogy gyarmataik, ahol csak az 
éghajlat kedvező, mindannyi kis Angolországgá fejlődtek ki, 
akkor, habár nem is tökéletes, de legalább némi gyönge 
fogalmat szerezhetünk arról a munkáról, amelynek nagyságát 
egyedül a szem mérheti meg.» 

«Mindazáltal még egyet kell vizsgálat alá vennünk s 
ez a földművelés; már a vasúti kocsikból is eleget látunk 
arra nézve, hogy azt fölfoghassuk. Rét, eleven sövénykerí-
téssel, azután ismét rét, ismét sövénykerítéssel és így to-
vább ; néha megmérhetetlen nagyságú répaágyak s mindez 
rendezve, tisztán és simán ; erdők nincsenek, csak itt-ott 
egy-egy facsoport; a mező nagy konyhakert, fű- és hús-
gyár ; a természetre és a véletlenre semmi sincs bízva, 
minden ki van számítva, termékenynyé és hasznavehetővé 
téve. Ha a földművelőket nézzük, itt nem találunk igazi 
földművelőket. A földművelő a munkáshoz hasonlít ; és 
tényleg a föld nem egyéb, mint gyár, melynek vezetője a 
bérlő. A tulajdonosok és a bérlők a tőkéket a nagyvállal-
kozók módjára szórják; a földet egyengették s a váltakozó 
gazdálkodás-rendszert léptették életbe; olyan marhát nevel-
tek, mely a világon a lehető legnagyobb jövedelmet adja; 
a földműveléshez behozták a gőzgépet és a marhatenyész-
tést, a már is tökéletes istállókat még inkább tökéletesítik. 
Ez képezi még a legelőkelőbbnek is a büszkeségét; sok falusi 
nemesnek nincs is más foglalkozása. Albert hercegnek 
Vindsor közelében mintatelepe van és ez a telep jövedelmet 
hoz; néhány év előtt a hírlapok jelezték, hogy a királynő 
a pulykák betegsége ellen valami gyógyszert talált föl. E 
megerőltetés mellett a talaj termőképessége 50 év lefolyása 
alatt megkétszereződött, az angol hektár nyolcszor vagy 
tízszer annyi trágyát kapott, mint a francia s jóllehet, mi-
nőségre nézve rosszabb, mégis kétszer annyi termést hozott; 
e munkára harminc ember elégséges volt, míg Francia-
országban félannyi munkát negyven ember végzett. Ha 
bármily kicsiny, például csak 100 acre nagyságú telepít-
vényre megyünk is, illedelmes, tisztességes, jól öltözött 
népet találunk, mely világosan és értelmesen tud beszélni, 
látunk egészséges, nagy, kényelmes lakást, sokszor előcsar-
nokot futónövénynyel, jól művelt kertet, dísznövényzetet, a 
belső falak évenkint meszelvék, a kőlépcsők hetenkint meg-
mosvák, mondhatni, hollandi tisztaságot tapasztalunk; ezen-
kívül számos könyvet, útleírást, gazdasági értekezéseket, 
néhány vallási és történelmi művet s mindenekelőtt nagy 
családi bibliát találunk. A kényelemnek és kellemnek még 
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a legszegényebb házaknál is láthatjuk nyomait; nagy, fényes, 
öntött vaskemencét, szőnyeget, függönyt, egy vagy két erköl-
csös regényt s a bibliát mindenütt látjuk. A kunyhó tiszta; 
lakói rendszeretők; a kékszegélyű tányérok sorba vannak 
rakva s a fényes állványon jól festenek; a vörös tornáckövek 
lesöpörvék, nem látni piszkos vagy törött ablaküveget, az 
ajtók nem nyikorognak, az ablaktáblák nem inognak, nin-
csenek bűzlő pocsolyák vagy szétszórt szemétrakások, mint 
a francia falusi népnél; a kis kertben nincs semmi gaz, a 
kertajtót rózsák és más virágok környezik s vasárnaponkint 
az atya és anya a fehérre súrolt asztalnál ülnek, thea és 
vaj mellett s örülnek otthonuknak és a rendnek, melyet 
önmaguk alkottak. Az angol leginkább kedveli a kényel-
met. Nincs ország, melyben ezt jobban szeretnék. «A mi 
egyedüli hibánk az», mondá nekem egy angol, «hogy a jó 
és kényelmes dolgokat nagyon szeretjük ; nagyon sok szük-
ségletünk van, nekünk nagyon sok kell. Mihelyt paraszt-
jainknak pénzük van, ahelyett, hogy főidet vennének, sher-
ryt és szép ruhát vásárolnak.» Es ezt az ízlést a magasabb 
körökben még jobban föltaláljuk. A középrendű férfi szo-
katlan erőfeszítéssel dolgozik, csakhogy nejének szép ruhát 
vehessen s házát ezer meg ezerféle csecsebecsével föléke-
síthesse. A magasabb körökben a különféle kényelem és 
fényűzés szemlélete az embert igazán kifárasztja ; a pipere-
szobában az éjjeli szekrényen túlságosan sok napilap és 
szépirodalmi lap hever, különféle szőnyegek, mosdómeden-
cék, gyufák, törülközők vanna" találékonyságuk igazán 
végtelen ; ha az ember papucsot húz a iábára, eszébe jut, 
hogy húsz nemzedékre volt szükség, míg a talpat és a 
cipőbéllést ily tökéletesen ki tudták állítani. Az ember nem 
is képzelhet magának a szükségesekkel és fölöslegesekkel 
jobban ellátott clubbokat, oly jól berendezett és vezetett 
házakat, oly helyesen elrendezett kényelmet és bőséget, 
oly megbízható, oly tiszteletet gerjesztő, gyors szolgálatot, 
mint itt van. A szolgák a legutóbbi népszámlálás alkalmá-
val ő felségének alattvalói között a legnépesebb társadalmi 
osztályt képezik; Angliában öt szolgát alkalmaznak ott, a 
hol Franciaországban kettő is elégséges. Ha az ember a 
hydeparkban a fiatal, gazdag ladyket s ifjakat lóháton vagy 
kocsikban látja, ha ruházatukat, parkberendezésüket és ló-
istállójukat szemléli, akkor csakugyan azt mondhatja, hogy 
ez a nép igazán a nemzetgazdászok szíve szándéka szerint 
van alkotva, hogy ez a földnek a legnagyobb termelője és 
fogyasztója, hogy egy nép sem ért annyira a dolog vele-
jéhez, kifacsarásához és elfogyasztásához, mint ez; hogy 
szükségletei segélyforrásainak növekedtével szaporodtak s 
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az ember akaratlanul is azokra a rovarokra gondol, me-
lyeknek átváltozásuk után azonnal fogaik, csápjuk, fáradha-
tatlan lábaik, csodálatraméltó és félelmes, ásásra, fűrésze-
lésre, építésre s minden dologra alkalmas szerveik vannak, 
de egyúttal folytonosan éheznek, mert nagy gyomruk van.» 

«Miképen kormányozzák e hangyabolyt? Minél tovább 
utazik az ember a vasúton, annál gyakrabban lehet a tele-
pek között s a jól munkált földön valamely parknak a hosz-
szú kerítését, kastélynak a homlokzatát, s még többször 
nagyobb, díszes épületet látni, mely mint falusi kastély, 
gótli vagy olasz ízlésben középszerű épületnek mutatkozik, 
de amelyet szép gyepágyak, nagy s gondosan ápolt fák 
környeznek. Itt laknak a gazdag polgárok; de tévedek, 
mert ez az elnevezés nem helyes,. gentlemannek kellene 
neveznem őket; a bourgeois francia szó s azokat a rest 
parvenü-ket jelenti, akik magukat egészen a nyugalomnak 
adva, a közéletben semmi részt sem vesznek. Itt egészen 
megfordítva áll a dolog; az a száz vagy százhúszezer csa-
lád, mely évenkint egyenkint 1000 font sterlinget vagy 
ennél is többet költ, kormányozza az országot. És ez 
nem külföldről bevitt, nem mesterséges és kívülről beplán-
tált, hanem önkénytes, természetes kormányzás. Midőn az 
emberek együtt akarnak működni, közös főre szorulnak; 
minden önkénytes vagy önkénytelen társulatnak van ilyen 
feje; bármi legyen is az a társulat, állam, hadsereg, hajó, 
község, nem lehet vezérlő nélkül, aki az ütat megtalálja, 
azon megy, a többieket maga után hívja s a késedelmező-
ket pirongatja. Ha még oly függetlenek akarunk is lenni, 
mihelyt testületileg megyünk, szükségünk van olyanra, aki 
elül megy; körülnézünk, abban a reményben, hogy ilyen 
mutatkozni fog. A legfőbb az, hogy megtaláljuk, s a 
legjobbat válaszszuk és helyette senkit se kövessünk; 
nagy szerencse, hogy ha ilyenre akadhatunk s azt elis-
merjük. Az angolok megtalálják a vezetőt, ha a nép 
nem választja vagy felülről nem rendelik is, készen s telje-
sen elismerve, a befolyásos földbirtokosban, aki mint az 
országnak ősi lakója, barátai, védencei, bérlői által hatalmas 
levén, nagy birtokai után a községek ügyeiben sokkal job-
ban van érdekelve, mint a többiek ; aki amaz érdekekkel, 
melyeket családja három nemzedéken át képviselt, ismerős 
s nevelése folytán bárkinél is képesebb jó tanácsot adni s 
befolyása következtében a közös vállalatokat legjobban ké-
pes végrehajtani. És a viszonyok csakugyan ilyenek; a gaz-
dagok közül Londonból naponkint százak távoznak, hogy 
legalább egy napot töltsenek el falun; valami gyűlés ked-
véért mennek oda, hogy községük vagy egyházuk ügyei 



fölött tanácskozzanak ; ezek a különféle társulatoknak elnökei 
és pedig — ingyenes elnökei. Az egyik a saját költségén 
hidat, a m^sik iskolát építtetett ; néhányan könyvtárakat ala-
pítottak, melyekben könyveket kaphatni olvasásra s azonfölül 
meleg és kivilágított szobákat, ahol a falusi lakók esténkint 
hírlapokat olvashatnak, játszhatnak, olcsó theát ihatnak, szóval 
tisztességes szórakozást találnak, mely őket a pálinkabó-
déktól visszatartja. Sokan közülök fölolvasásokat, nővéreik 
és leányaik vasárnapi iskolákat tartanak; szóval a tudatla-
noknak és a szegényeknek saját költségükön igazságot szol-
gáltatnak, őket kormányozzák és nevelik. Ismertem egy 
ilyen földbirtokost, akinek legalább 30 millió értékű birtoka 
volt és vasárnaponkint a leányokat iskolájában énekelni 
tanította ; Palmerston lord parkját archery meetingek tar-
tására ajánlotta föl; Marlborough herceg a saját parkját 
naponkint megnyitja a közönség számára, «a közönséget 
kérve, hogy a füvet meg ne rongálja.» Szilárd és büszke 
kötelességérzet, valódi közszellem, magasabb fölfogása an-
nak, amivel egy gentleman önmagának tartozik, erkölcsi 
fölényt ad nekik, mely uralmukat szentesíti; a régi görög 
köztársaság ideje óta nem látott még senki oly nevelést és 
állapotot, melyben az embernek veleszületett nemessége 
egészségesebb és teljesebb fejlődést nyert volna. Szóval, ők 
született hatóságok és kegyurak, nagy vállalatoknak vezetői, 
melyekben tőkéket kell kockáztatni, minden ajándékozásnak, 
javításnak, reformnak előmozdítói, akik az uralkodás tiszt-
jével annak terheit is magukra vállalják. Mert jegyezzük 
meg: ők más arisztokratákkal szemben tanultak,-liberálisok 
és hogy az átalános polgárosultságnak az élén vannak, nem 
pedig a végén. Ezek nem a szalonnak elkényeztetett fiai, 
mint a XVIII. századbeli francia marquis-k; a lord meglá-
gatja halászatát, tanulmányozza a ganajtrágyázást, szakértően 
beszél a sajtról és fia sokszor jobb evező, jobban fut, jobban 
öklöz, mint bérlőinek a fiai. Ezek nem koruktól elmaradott elé-
gedetlenek, akik, mint a francia nemesek, csak whistjátékkal 
foglalkoznak s a középkori idők után sohajtoznak. Bejárták 
egész Európát, sőt gyakran tovább is utaztak; nyelveket 
beszélnek s több irodalmat ismernek; leányaik folyékonyan 
olvassák Schillert, Manzonit és Lamartinet. A szépirodalmi 
folyóiratok, a hírlapok, a számtalan földrajzi, statisztikai és 
néprajzi művek nyomán a világot ujjaikon elszámlálják. A 
tudományos társulatokat támogatják s azokon elnökölnek; 
hogy az oxfordi szabad bibliakutatók a hivatalos szigor 
közepett is képesek voltak a bibliát megmagyarázni, az 
csak úgy történhetett, hogy őket a legfölvilágosodottabb 
és legelőkelőbb egyének támogathatták. Azért nem is lehet 
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attól tartani, hogy ez az előkelő' társaság valami külön 
cimborasággá válik : folyton megújul; jeles orvosok, tudós 
jogászok, hírneves tábornokok nemességet nyernek és csa-
ládot alapítanak. Ha valamely iparos vagy kereskedő néhány 
milliót össze szerez, legelső gondolatja oda irányul, hogy 
földbirtokot vásároljon; két-három nemzedék után családja 
megerősödik és részt vesz az ország kormányzásában; 
az aristokratikus faiskola ily módon toborzza a nagy 
néperdőből legjobb növendékeit. Végre jól megjegyezzük, 
hogy ez az intézmény nincs elszigetelve. Mindenütt vannak 
elismert és tiszteletreméltó főnökök, akiknek bizalommal és 
tisztelettel engedelmeskednek s akik felelősségük érzetében 
méltóságuknak előnyeit és terheit viselik. Vannak ilyenek 
a házas életben, ahol a férj uralkodik s a nő férjét elkíséri, 
ha kell a világ végéig, este pedig hűségesen várja haza s 
vele üzletügyekröl nem beszél; vannak a családban, ahol az 
atya1 gyermekeit az örökségből kitagadhatja s velők szem-
ben a családi életnek legcsekélyebb ügyeiben is oly tekin-
télyt és méltóságot gyakorol, aminőt Franciaországban nem 
ismernek: a beteg fiú, aki sokáig távol volt, nem bátorkod-
nék atyját a falun meglátogatni, ha csak tőle arra előlege-
sen engedélyt nem kért; egy szolgáló, akinek névjegyemet 
átadtam, vonakodott azt bevinni: «Oh, ezt most nem sza-
bad tennem, mert az úr étkezik!» A tiszteletadást mindenütt 
tapasztalhatjuk, a műhelyekben, a mezőn, a hadseregben és 
a családban. Mindenütt van fölebb- és alattvaló és ha a 
fönnálló hatalom szervezete megbomlanék, az ismét magától 
visszaállana; a törvényes alkotmány mellett szépen kifejlő-
dik a társadalmi alkotmány s az emberi cselekedetek erő-
szakosan szilárd alakba kényszerítvék, amely alak teljesen 
készen áll.» 

Minthogy ez az aristokratikus háló nagyon erős, ennél-
fogva az ember cselekedete szabad lehet; a helyi és ter-
mészetes kormányzat mindenütt, mint a repkény, száz meg 
száz kicsiny és mindig ujabb meg ujabb gyökeret ver, me-
lyeket a rögtönzött mozgalmak, bármily hevesek legyenek 
is, nem képesek teljesen kitépni ; beszéljenek az emberek 
bármennyit, kiabáljanak, meetingezzenek, összejöveteleket 
rendezzenek, egyleteket alapítsanak, az államot még sem 
birják szétrombolni; nem oly hivatalnok sereggel van dol-
guk, amely az államhoz csak külsőleg tartozik, s amelyet 
mint minden mást, más által helyettesíteni lehet; az egyes 
kerületeknek harminc-negyven gazdag, befolyásos, tekinté-

1 A fiak családi n y e l v e n í g y s z ó l n a k : m y g o v e r n o r ; F r a n c i a o r s z á g b a n 
j u t m o n d a n á k ; le banquier. 



lyes birtokosai a kerületük élére állván, azt mindenkor ve-
zérelni fogják. «Minthogy a hírlapokban az ördögöt látják», 
mondá MONTESQUIEU, «mindjárt azt hiszik, hogy a nép hol-
nap föl fog lázadni.» Egyátalán nem, azok így szoktak 
beszélni, hangosan és nyers hangon. Londonba érkezésem 
után való napon hirdetés hordozókat láttam, akik hasukon és 
hátukon nagy hirdetés táblákat hordoztak, melyeken nagy 
betűkkel ez volt irva: borzasztó erőszakoskodás, a lordoknak 
a költségvetés megszavazása alkalmával a népjog ellen elkö-
vetett merénylete! A hirdetmény végén természetesen ez 
állt: «emberek, kérvényezzünk!» Az egész lárma ide lyukadt 
ki; szabadon ítélnek és ha okoskodásuk jó, akkor az hamar 
elterjed. Más alkalommal a hydeparkban a szabad ég alatt 
beszéltek a szónokok a lordok ellen, kiket gazembereknek 
neveztek. A hallgatók tapsoltak és tetszésök szerint piszszeg-
tek . . . A munkások uraik ellen bátran szövetkezhetnek s 
valóban egyesületeik egész Angliát behálózzák; Prestonban 
egy strike hat hónapig tartott. Sokszor forronganak, de 
soha sem fognak föllázadni; ők már értenek a nemzetgaz-
dászathoz s tudják, hogy a tőkének erőszakoskodása a 
munkának elnyomását jelenti. Mindenekelőtt nagyon hideg-
vérűek; a vérmérséklet itt, mint mindenütt, nagy befolyás-
sal van. A harag, a vér nem száll azonnal a fejükbe, mint 
a déli nemzetekébe; az eszmét mindig hosszú időköz vá-
lasztja el a cselekedettől s ezt az időközt észszerű okoskodás 
és ismételt számítás tölti ki . . . Pö szerint politikai egyesü-
lésük mindig tartós ; könnyen lehetnek szabadok, mivel 
természetes vezetőik és türelmes idegeik vannak. Az állam 
ép olyan gép, mint a többi; jó kerekeket keresnek és óva-
kodnak azokat eltörni; az angoloknak kettős előnyük, hogy 
jó gépjeik vannak s azokat hidegvérrel kezelik.» 

«Angolunk tehát ilyen ellátásban és kormányzásban 
részésül; de midőn személyes kényelemről és a közbizton-
ságról gondoskodott, mit fog cselekedni és miképen fogja 
magát azokban a magasabb körökben viselni, ahová az em-
ber magát fölküzdi, hogy ott a szépséget és az igazságot 
szemlélje? Oda őt semmi esetre sem a művészetek emelik. 
Ez a megmérhetetlen London valóban monumentális, de ép 
olyan, mint a gazdaggá lett ember palotája; külsőleg min-
den finom és drága, de egyéb semmi. A magas, előcsarno-
kokkal, oszlopokkal és görög ékítményekkel túlságosan 
díszített szilárd kőházak többnyire komorak; a szegény 
emlékoszlopok mintha tintával volnának leöntve. Ködös 
vasárnapokon azt gondolja az ember, hogy valami szép 
temetőben van; a világos és teljes címfölirással ellátott 
cégtáblák — sírkőfőlirásokhoz hasonlítanak. Nincs itt semmi 
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szép, legfölebb a kifestett polgárházak zöld gyepágyaikkal 
gyakorolnak kellemes benyomást; látnivaló, hogy jó karban 
tartvák, kényelmesek, és az üzletember számára, aki hosz-
szas és fárasztó munkája után felüdülni és nyugodni akar, 
kitűnő lakások. De a magasabb és finomabb érzék itt sem-
miben sem talál kielégítésre. A szobrok itt mind nevetsé-
gesek. Nézzük csak lord WELLINGTONT tollas vaskalapjával; 
NELSONT a horgonykötéllel, mely úgy látszik, mintha farka 
volna s oszlopra állítva és villámhárítóval átfúrva, olyan, 
mint a rúdvégre tűzött patkány, vagy nézzük csak a félig 
meztelen s a győzelem istennője által megkoszorúzott Wa-
terlooi tábornokokat. Ha már a testből és vérből álló 
angolok is úgy látszanak, mintha vasból volnának gyúrva ; 
akkor mennyivel inkább áll ez az angol szobrokról ? — 
Festészetükre büszkék, mert azt bámulatra méltó gondos-
kodással ápolják, chinai modorban; a széna csomót oly 
pontosan tudják festeni, hogy a botanikus abban minden 
szálnak a faját képes meghatározni; egy művész három 
hónapig lakott a mezőn sátor alatt, hogy a pusztát alaposan 
megismerje; sokan közülök kitűnő észlelők s különösen ér-
tenek az erkölcsi megfigyeléshez, úgy, hogy sokan már az 
arckifejézésből megítélik valakinek a jellemét; nagyon tanul-
ságos az ilyen vizsgálat, lélektanilag sokat lehet belőle 
tanulni; regényt is képesek illustrálni; tájképeiknek költői 
és ábrándos fölfogása az embert egészen elragadja. De a 
valódi, művészi festészetben egészen visszataszítók. Alig 
hiszem, hogy valaha vászonra mázoltak volna rikítóbb szí-
neket, merevebb alakokat, bágyadtabb tárgyakat, mint az 
angolok; képzeljünk magunknak dalművet, mely csupa ha-
mis hangokból áll. Láthatni tájképeket, melyek mintha 
ökörvérrel volnának mázolva, fákat, melyek a vásznat kefévé 
változtatják, pázsitokat, melyek olyanok, mint a fazékból 
kiöntött világoszöld festék, Krisztus-képeket, melyek mintha 
sütve vagy olajban befőzve volnának, kifejezésteljes szarva-
sokat, érzelgős kutyákat, meztelen asszonyokat, akikre az 
ember rögtön ruhát szeretne adni. A zene terén az olasz 
dalmű viszi a főszerepet; ez pedig olyan, mint a narancsfa, 
melyet a répa között nagy költséggel ápolnak. A művé-
szeteknek nyugalmas, gyengéd és nem stoikus vagy puritán 
szellemekre van szükségök. Könnyen beláthatjuk, hogy a 
művészet miért terem e küzködő politikusok, tevékeny üz-
letemberek, ez erélyes egyének között csupa exotikus vagy 
elfajult gyümölcsöket?» 

«Máskép áll a dolog a tudomány terén, de csak azért, 
mert a tudománynak két oldala van. A tudománynyal úgy 
js lehet bánni, mint üzlettel, lehet megfigyeléseket gyűjteni 



és azokat megerősíteni, tapasztalatot kieszelni, számokat 
egymás mellé helyezni, lehetőségeket mérlegeim, tényeket, 
egyes törvényeket föltalálni, Iaboratoriumokat, könyvtárakat, 
társulatokat birtokolni, melyeknek föladata a positiv isme-
reteket fölhalmozni és szaporítani, — az angolok mindezek-
ben kitűnnek. Sőt vannak olyan embereik, mint L Y E L L , 

D A R W I N , OWEN , akik képesek valamely tudományt fölfogni 
és azt megújítani ; s a tágas épületnek tovább építéséhez 
nem hiányoznak a szorgalmas kőművesek, a másodrangú 
mesterek; csak a nagy építészek, gondolkozók és eszmélő 
fők hiányoznak náluk; a bölcselet, különösen a metafizika 
ép oly kevéssé otthonos közöttük, mint a zene vagy a festé-
szet; ezt külföldről kapják, de legjobb részét útközben 
elhagyogatják; CARLYLE kénytelen a metafizikát titokzatos 
költészetbe, humoristikus vagy prófétai ábrándokba bur-
kolni ; HAMILTON gyengéden érinti, de csak azért, hogy 
agyrémnek nyilvánítsa; STUART M I L L , BUCKLE annak csak 
legkönnyebb nemét, a positivismust fogják föl. De a kibú-
vót nem ebben találják meg. Más tárgyak azok, amelyek-
hez a hatalmas tudvágy, a szellemnek nemes ösztöne, az 
egyetemesnek és a végtelennek szükséglete, az eszményi 
és a tökéletes dolgok után való vágyódás fordul. Tekintsük 
csak azt a napot, amelyen az üzleti pihenés az önzetlen 
törekvéseknek szabad tért enged. Az idegenre nézve nincs 
meglepőbb látvány, mint Londonban a vasárnap. Az utcák 
üresek, a templomok tömvék. A királynőnek egyik rende-
lete e napon minden nyilvános és magánjátékot eltilt ; a 
korcsmákban az istentisztelet ideje alatt vendéget fogadni 
tiltva van. Különben is minden tisztességes1 ember a tem-
plomban van; a padok túltömöttek s nem úgy mint Fran-
ciaországban, csak a szolgálók, a vén asszonyok, néhány 
szundikáló magánzó s nagyszámú fényűző hölgy látható ott, 
hanem finoman vagy legalább is tisztán öltözködött embe-
rek, még pedig férfiak ép annyian, mint asszonyok. A 
vallás nincs az egyetemes műveltségen alul vagy kívül; az 
ifjak, a tudósok, a nemzetnek színe-java, a magasabb ran-
gúak s az egész középosztály ragaszkodik a valláshoz. 2 

1 A főegyháznak egyik buzgó híve, Campbell, Liverpoolban, megvallja 

hogy vasárnaponkint az összes nagyobb gyárvárosokban csakis a középosz-

tályhoz tartozó nép jár a templomba. V. A. Huber, Reisebriefe aus England. 

Hamburg, 1855. II. 258. 
2 Lavergne Leonce is így i r : «A gazdag Angolország mai napság 

Európa legvallásosabb állama.» (Revue des deux mondes. 1862. 15 Novem-

bre. p. 442.) — Byron, aki földiéit jobban ismerte, mint bármely külföldi, 

tudvalevőleg így szólt : «Angliának primum mobileje a hazugság, a politikai, 

költői, vallási és erkölcsi hazugság.» 
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Maga a falusi pap is nem csupán félmüveit parasztfiú, aki 
csak nem régiben került ki a papnöveldéből s a zárdai ne-
velés és a nőtlenség által a társadalomtól el van különítve 
s félig-meddig még a középkori eszmékhez ragaszkodik. 
Világfia, sokszor az előkelő társaságnak tagja, előkelő csa-
ládból származva; érdekei, szokásai, szabadsága másokkal 
közösek, néha van kocsija, szolgája, előkelő modora és közön-
ségesen tanult ember, aki sokat olvasott és sokat olvas. 
Mindez okoknál fogva egyháza területén lehet ő az eszmék 
vezére, amint szomszédja a squire, az üzletnek vezetője. 
Habár a szabadgondolkodókkal nem is áll egy sorban, de 
azért csak egy vagy két lépéssel marad tőlük hátra ; a 
párisi modern ember minden magasztos dologról társaloghat 
vele anélkül, hogy kettőjök nézetei között valami különb-
séget lehetne észrevenni. Szigorúan véve a dolgot, olyan 
világfi, mint a többiek, az egyedüli különbség köztük az, 
hogy ő az erénynek őre ; az egyes alkalmakkor viselt papi 
gallért és fehér nyakkendőt kivéve, külsejére nézve is olyan, 
mint mások ; első tekintetre tanárnak, tisztviselőnek vagy 
jegyzőnek lehetne őt tartani s prédikációi személyével 
teljesen öszhangzók. Nem átkozza meg a világot ; arra 
nézve az ő tana modern, a széles uton jár, melyen a re-
naissance és a reformatió a vallást vezették.»1 

Az anyagelvű francia az anyagelvű Angliát nem ítéli 
meg elfogulatlanul, hanem mint szellemrokon elfogultan és 
rokonszenvezve, rózsaszínű szemüvegen át nézvén az angol 
viszonyokat. Festménye egyoldalú fénykép, melyről az árny-
oldalak majdnem egészen hiányoznak. De azért ez a nagyon 
hízelgő kép is azt mutatja, hogy CARLYLE az Ő satirájával 
a szöget egészen a fején találta. 

Kedves TAINE uram ! — körülbelől így válaszolhatna 
neki CARLYLE — önnek is igaza van, nekem is igazam van ; 
mi ketten tökéletesen megegyezünk. Az angol disznók — 
természetesen a négylábúak — idővel annyira vitték, hogy a 
többi disznókat mind fölülmúlták a moslék-készlet megjaví-
tásában és szaporításában. Azért vannak Angliában oly ki-
váló disznó példányok, oly nagyok és súlyosak, hogy a 
hentes lelkéből örül, midőn azokat látja. Igen, némelyek oly 
kövérek, hogy attól lehet tartani, hogy a saját zsírjukban 
fúlnak meg, hacsak vérmességiik folytán szélhüdésben nem 
pusztulnak el; de hiszen disznó fölfogás szerint nincs is szebb 
halál a világon, mint a gazdag és buja táplálék folytán a saját 
zsírjában való elpusztulás. A fiatalabb disznók között lehet 
karcsú, vidám állatokat látni, melyek a szabadban vigan 

1 I I . Taine, Geschichte cler englischen Literatur. Leipzig, 1880. I I I . 

1 7 2 — 1 9 0 . — Histoire de la Littérature Anglaise. Paris. 1878. IV. 4 4 1 — 4 6 9 , 
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nyüzsögnek, az időt gyermekes játékokkal töltik el. Midőn a 
nap melegen süti a hátukat, örömükben henteregnek, mind 
a négy lábukkal a levegőben rugdalódznak s egész megelé-
gedetten röfögnek. És ezt ők természeti élvezetnek nevezik. 
Itt még a disznóólak is kényelmesebben vannak berendezve, 
mint bárhol a világon. A kis disznók a nagyok és erősek 
iránt kellő tisztelettel viseltetnek s ezek erélyes föllépésük 
által a csürhét rendben tudják tartani. Utazni is mennek, 
könyveket és hírlapokat olvasnak, hogy megtudják, más 
országokban mi hír a disznók között. Ez azonban csak azon 
disznóknak csekély számáról áll, mely a moslékot többé-
kevésbé korlátozott mértékben érheti el. A nagy többség 
adagját soványan és kimérve kapja. Ez a többség szünet 
nélkül a moslék-készlet kiegészítésén és szaporításán tarto-
zik fáradni, nincs ideje a természeti élvezetre, utazásra és 
olvasásra s nem képes a fényűző szükségleteket kiegészí-
teni. Azért ezek nem is szenvednek elzsírosodásban, hanem 
többnyire sovány, eltompult alakok. De ezen az ember túl-
teheti magát; egyetlen hatalmas disznó nagyobb föltűnést 
okoz, mint ezer rosszul táplált és sorvadásban szenvedő. 
Némelyek ez utóbbi fajhoz tartozó disznók közül oly sová-
nyak és gyengék, hogy nem képesek a vályúhoz jutni, hanem 
valamely szemétdombon éhen vesznek el. Ugy kell nekik, 
miért nem használták jobban agyarukat s miért engedték 
magukat a vályútól elmarni. «Aide-toi, et le ciel t'aidera, 
segíts magadon s az Isten is megsegít», e mondás jogosan 
képezi az angol disznók jeligijét. Azért, a moslékért való 
küzdelemben elesettek iránt érzett rokonszenv érthetetlenül 
és rosszul van alkalmazva. Ha az emberi érzéssel számot 
akarnának vetni, akkor a moslék-termelés kárt szenvedne 
és sohasem jutott volna az jelen, bámulatot keltő magas-
latára. A művészet és tudomány is értéktelen dolgok, ha 
azok nem tökéletesítik és nem emelik a moslék-készítést. 
Az angol disznóknak egész vallásügyök is ennek az irány-
zatnak szolgál s csakis ezért talál kegyelemre. Egy szóval: 
minden haladás dacára a disznók mégis igazán és valóban 
disznók maradtak. Minden gondolatukkal, minden érzelmük-
kel a moslék felé fordulnak. E gyakorlati állatok ezenkívül 
más gondolatra nem is vetemednek. Büszkék disznó okos-
ságukra s megvetőleg mosolyognak a bolondos rajongó-
kon, akik az eszményiek után tőrekednek, mert az ilyen 
ábrándozással még senki sem lakott jól és nem hízott meg. 
— Láthatja drága uram, hogy én a disznóságnak intézmé-
nyét és elveit helyesen tudom megbecsülni és méltaj 
hogy az e fajhoz tartozó hasznos teremtményeket csajj 
engedem a sárban fetrengeni, mert az az ő elemökeU 



Midőn Pückler-Muskau herceg 1826-ban Angolországba 
utazván, GOETHET Weimarban meglátogatta s vele szemben 
az «alkotmányosság áldásai»-nak bizonyságául Angolorszá-
got hozta föl, Goethe így válaszolt: «a példa rosszul van vá-
lasztva, mert az önzés egy országban sem uralkodik inkább, 
mint ott s talán nincs nép, mely a politikai és magánviszo-
nyokban embertelenebb volna, mint az angol.»1

 — PÜCKLER 

herceg, aki Angliában több évig tartózkodott, a többek 
között ily ítéletet mond: «Angolország, tekintve az egészen 
különböző korszellemet, olyan viszonyok között van, mint 
Franciaország harminc évvel a forradalom előtt volt. Anglia 
is elpusztul, mint Franciaország, hacsak romlását gyökeres 
és folytonos reform által meg nem előzi. Olyan bajok van-
nak itt is, mint ott voltak. Az egyik részen túlságos hata-
lom s a hatalommal való visszaélés, a nagyoknak megcson-
tosodott önkénye és ledérsége, a másik részen nemzeti jel-
lemmé vált önzés s az egész népben gyökeret vert birvágy. 
A vallás nincs többé a szívekben és a kedélyekben, hanem 
dacára a műveletlen katholicismusnak, merő alakisággá vált, 
kevesebb szertartással, de hasonló türelmetlenséggel és vak-
buzgósággal. 2 Fz nagyon találó ítélet Angolországra nézve, 
melyet az élesen látó utazó saját szemeivel jól megnézhe-
tett ; de igazságtalan a mult századbeli franciákat és a katho-
licismust illetőleg, melyet PÜCKLER herceg csak a liberális-
protestáns torzrajzok s mende-mondák után ismert. Ahol a 
katholikus személyeket és dolgokat személyesen látja, mint 
Írországban, ott egészen kedvezően ítél.3 

1 (Pückler-Muskau) Briefe eines Verstorbenen. Stuttgart, 1836. III. 16. 
2 Briefe eines Verstorbenen. 1837. IV. 391. 
3 V . ö. (Briefe. Bd. II. S. 29—38.) O'Conneiről, az ir püspöki karrój 

és papságról s az irlandiakról való ítéletét. Ott a többek között így szól : 

«O'Connel várakozásomat fölülmulta. Külseje megnyerő, arcán a szellemes 

jóságnak kifejezése határozottsággá1 és okossággal párosul . . . Még egy ér-

dekes ember és a katholicismusnak szintén feje, volt jelen, — Lestrange 

atya, katholikus pap, aki egyuttal O 'Connelnek gyóntató atyja. Lestrange 

bölcsészeti szellemű s rendíthetetlen higgadtságú férfi. Modora nagyvilágias, 

különféle ügyekben egész Európát beutazta, az embereket alaposan ismeri s 

mindeu szelídsége mellett sem képes nagy ravaszságának némely fölismerhető 

vonásait elrejteni. En őt a jóakaratú jezsuita eszményképének tartom. Őt te-

kinthetni a Catholic Association alapítójának, mely fölött Angliában oly sokat 

gúnyolódtak, de amely mégis titkos és ügyes, tevékenysége s a népnek bi-

zonyos célra való folytonos szervezése és művelése által határtalan tekintély-

lyél bir, mely majdnem hasonlít a hierarkhiának középkori tekintélyéhez, ama 

különbséggel, hogy azt rabszolgaságra és sötétségre (? !), ezt pedig szabad-

ságra 'és Világosságra használják. O'Connelt , mint valami Chieftaint, a kastély 



TAINE szép festésének megvilágosítására idézzünk még 
néhány kivonatot Pücklernek útinaplójából. «Az angol» — 
mondja a napló — «sokkal kevésbé indul a saját feje után, 
mintsem gondolnók.» Mindig valamely párthoz szegődik, s 
azután annak a szemeivel néz. — így van az angolok jám-
borságával is, mely rájuk nézve pártkérdés és egyszersmind 
illem dolga — és valamint a politikai dolgokban pártjukat 
tüskön-bokron, ész nélkül és rendületlenül követik, mert az 
az ő pártjuk, vagy valamely szokáshoz rabszolga módon ra-
gaszkodnak, mert az náluk divatban van, ép úgy tekintik a 
vallást is, minden költészet nélkül, vasárnapokon ép oly 
pontosan elmennek a templomba, amint naponkínt felöltöz-
ködnek, hogy az asztalhoz üljenek s azt, aki a templomot 
kerüli, majdnem oly kevésre becsülik, mint azt, aki a halat 
késsel eszi.»1 — Meg kell még említenem, hogy tulajdon-
képen mit jelent a «gentleman» szó, mert az angolokat ki-
válóan jellemzi az a jelentőség, melyet annak a szónak a 
falvakon és a vidéken tulajdonítanak, A gentleman sqm 
«főurat», sem nemes embert nem jelent, hanem a gentleman 

erkélyén találtuk alattvalói és nagy néptömeg környezetében, akiknek paran-

csokat adott vagy igazságot szolgáltatott. Minthogy jogász és ügyvéd, ez 

annál könnyebben ment neki. — De nem is találkoznék senki, aki az ő 

határozata ellen fölebbezni merne. Itt O'Connel és a pápa egyaránt csalatkoz-

hatatlanok. Azért, ameddig az ő hatásköre kiterjed, nincsenek pörök, kiterjed 

pedig az ő hatásköre nemcsak a saját párthíveire, hanem egyszersmind az egész 

környékre. Később csodálkoztam, midőn tapasztaltam, hogy úgy O'Connel , mint 

Lestrange vallási tekintetben épen nem vakbuzgók, sőt hogy bölcseleti néze-

tekkel birnak, anélkül, hogy azért megszűnnének buzgó katholikusok lenni. 

Szerettem volna ide varázsolni néhány dühös, ingadozó protestánst, akik a 

katholikusokat eszteleneknek és bigottaknak kiáltják ki, míg ők igazán a 

szó szoros értelmében fanatikusan ragaszkodnak politikai és vallási pártjukhoz 

s már előre szilárdan el vannak tökélve, hogy az ész és emberiesség elől 

hosszü füleiket mindig elzárják. - - Irlandban a kalholikus gyermekek okta-

tásban és nevelésben részesülnek, míg a protestáns gyermekek tudatlanok. 

A katholikus papságnak erkölcsi viselete példás. A z embereknek, kikkel ta-

lálkoztam, vidám kedélyét és jóakaratú udvariasságát nagyon megnyerőnek 

találtam. Nincs nép, mely alsóbb osztályaiban kevésbé önző s amellett a legcse-

kélyebb barátságos szóért is oly háladatos volna, mint ez. De nem is tudnék olyan 

országot, ahol szivesebben volnék nagybirtokos, mint itt . . . A nép minden 

durvasága mellett a németeknek bátorságát s költői kedélyességét a franciák 

élénkségével és gyors fölfogásával egyesíti s ráadásul az olaszoknak minden 

természetességével és alázatosságával bir. E népről teljes joggal e] lehet 

mondani, hogy minden hibáját másoknak, e r é n y « t pedig önmagának köszön-

heti.» (V. ö. II. 104., 1 1 0 — 1 1 8 . , 1 6 5 — 1 6 7 . ) 
1 Briefe eines Verstorbenen 1836. I. 164. 178. 



szigorúan véve olyan egyén:1 aki birtokai és az előkelő 
társaságok szokásainak ismerete által egészen független éle-
tet él. Az, aki a közönségnek bármi módon szolgál vagy 
azért dolgozik, kivéve a magasabb állami tisztviselőket, 
elsőrangú költőket és művészeket, nem, vagy csak részben 
gentleman. — Szegény ember, aki még adósságot sem ké-
pes csinálni, ha akarna sem lehet semmi szín alatt gentle-
man, mert az mindenek fölött a legfüggőbb állásban van. 
Ellenben a gazdag, ha gazember is, csak ha jó nevelésben 
részesült, ameddig jellemét (hírnevét) tengetni képes,2 teljes 
és tökéletes gentleman lehet. Londonnak kizárólagosabb 
társaságában vannak még finomabb árnyalatok. Ott például, 
aki a hölgyekkel szemben szerényen é$ udvariasan viseli 
magát, ahelyett, hogy velők bizalmas lenne s kevés figye-
lemmel s egész szabadon viselkednék irántuk, az nagyon 
könnyen abba a gyanúba esik, hogy nem gentleman; ha 
pedig a szerencsétlen ebéd alkalmával kétszer kérne levest, 
vagy valamely nagy ebédnél, mely délután 3 órakor kez-
dődik és éjfélkor végződik, esteli öltözékben jelenik meg, 
legyen az herceg vagy milliókkal rendelkezzék, azért nem 
gentleman.»3 «Itt a társadalomnak fő kellékét a politika 
képezi, amint az már Párisban is így van és talán egykor 
a mi aluszékony Németországunkban is így leszen, mert az 
egész világ ilyen irányban halad. L mellett a frivol élveze-
tek, az igaz, szenvednek, s a társalgás művészete, amint az 
egykor Franciaországban uralkodott, talán egészen ki is 
megy a divatból. De úgy hiszem, hogy különben sem léte-
zett az e tekintetben soha, legfölebb II. Károly korában; 
máskép is itt minden szokásnak rabszolgái az emberek, 
minden élvezetükben nagyon is rendszeresek, túlságosan 
hitetlenek és mégis előítéletekkel telvék és végre sokkal 
kevésbé élénkek, hogysem a szellemnek ama nem kény-
szerített szabadságára emelkednének, amely a szeretetre-
méltó társas életnek egyedüli alapját képezheti. Meg kell 
vallanom, hogy soha unalmasabb és képzelgőbb társaságot 
nem ismertem, mint az itteni legelső társaságok, kevés ki-
vétellel s ezt is nagyrészt azok képezik, akik idegenek, 

1 Általánosan minden tisztességes embert genlemannek hívnak. 

2 Erkölcsiségről sző sincs, hanem csak botrányról. A z angolok jellem 

alatt gyakran nem a szellemi és erkölcsi tulajdonságok eredményét értik, ha-

nem valakinek a hírnevét, azt, hogy mit tartanak, mit beszélnek róla az em-

berek. Németországban kizárólag valakinek a címét, de csak a második 

jelentőségben. 

3 Briefe I. 164. 186. 187. 
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vagy sokáig a szárazföldön laktak. Mindent megkövült, már-
ványhideg kaszt- és divatszellem kormányoz, amely az 
előkelőbb osztályokat unalmasakká, az alsóbbakat pedig 
nevetségesekké teszi! A valódi szívélyes udvariasság és ke-
délyesség hiányzik, s az idegen nemzetektői sem a francia 
könnyedséget, sem az olasz természetességet nem vették át, 
hanem legfölebb német merevséget és zavart tapasztalunk 
rajtok, amely fölfuvalkodottság és gőg mögé rejtőzik.» 

«Mindazáltal az a nimbus, melyet a fényes aristokratia 
és a sok pénz kölcsönöz, az itteni nagy világot Európában ama 
fényes polcra emelte, amelynek az elsőséget többé-kevésbé 
az összes nemzetek megadják. Hogy azonban a külföldiek 
Angliában ily körülmények között nem igen jól érzik ma-
gukat, mutatja az is, hogy idegenek ott ritkán fordulnak 
meg és hogy csak nagyon rövid ideig tartózkodnak. Min-
denki szívéből hálát ad az Istennek, ha az angol társasá-
gokból megszabadult, de azért hiúságból később mégis 
dicséri a ködös napot, melynek sugarai őt az ottani összes 
dolgok között a- legkevesebb kényelemben részesíték.» 

«Az angolok sokkal szeretetreméltóbbaknak mutatkoznak 
családi és meghitt köreikben, jóllehet itt is sok különcség-
uralkodik, mint pld. a felsőbb körökben az a szokás, hogy 
a fiúk, ha fölserdülnek, az atyai házat elhagyják s külön 
élnek, sőt rendes meghívás nélkül atyjuk és anyjuknál még 
ebédre sem jelenhetnek meg.»1 

«Az a féltékenység, sőt mondhatnám, irigység, mely-
lyel az angol gazdagok vagyonukat az idegennek még szent-
ségtörő tekintetétől is elzárják, néha igazán nagyon mulatságos, 
sokszor azonban szomorú is. Ezelőtt 14 évvel mind a kettőt 
megértem s ma ujolag eszembe jutott, midőn az ódon épü-
letet újra megláttam. Egy napon London környékén séta-
lovaglást tettem s az egyik birtoknak szépsége annyira 
vonzott, hogy^ a park előtt álló kapust megkérdezém, váj-
jon megengedhetné-e nekem, hogy a kertet megszemlél-
jem? Nagyon sok kifogást tett ellene, de meggondolván, 
hogy a lord beteg s így a szobát kellvén őriznie, velem 
nem találkozhatik, a fölajánlott borravalónak nem állhatott 
ellen s kinyitá a tiltott ajtót előttem, lovamat egyelőre 
visszatartván. Mintegy negyed óráig járkáltam ide s tova 
s épen a csinos pleasure ground-ot nézegettem, midőn az 
átellenben fekvő lakóháznak ablakánál kövér alakot láték 
ingben állani, s úgy néztem, ijedten futkosott szobáiban 
összevissza s végre az ablakot dühösen fölnyitván, erősen 
csengetett és félig elnyomott dühében így kiáltott reám ; 

' Briefe III. 1 8 9 — 1 9 1 . 
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«Kicsoda ön, uram? mit keres itt?» Nagyon nevetségesnek tar-
tám, hogy neki messziről válaszoljak, de ez nemsokára fölös-
legessé is vált, mivel a csengetyű zajára minden oldalról 
szolgák közeledtek felém, kik közül egy hivatalosan kérdőre 
vont. A birtokosnak általa röviden tudtára adtam, hogy 
idegen vagyok, akit a kertek iránt való előszeretete vonzott 
ide és hogy nem a falakon jöttem be, amint ő gondolja, 
hanem az ajtón, ahol a lovam még most is áll s szívből 
sajnálom, hogy beteges állapotában ily kellemetlenséget 
okoztam neki s csak azt kívánom, hogy ennek reá nézve 
komolyabb következménye ne legyen s magamat ajánlva, a 
féltett kertből azonnal távoztam. Nemsokára aztán lovam-
hoz értem s nevetve lovagoltam tovább, mert hiszen ez volt 
a dolognak vidámabb része. — Körülbelül 14 nap múlva a 
nevezett birtok újra utamba esett. Újra a kapuhoz mentem 
és csengettem. Idegen ember jelent meg előttem a kapu-
ban s csupa pajkosságból a lordnak egészsége felől tudako-
zódtam s megkérdeztem azt is, hogy vájjon szabad-e a kertet 
megnéznem. «Isten mentsen», volt a válasz, «semmi szín 
alatt sem szabad» s megtudtam tőle, hogy a másikat fele-
ségével és gyermekeivel szolgálatából ura elcsapta, mi-
vel idegent engedély nélkül a kertbe bocsátott, Es ez a 
szigorú úr Anglia szabadelvű férfiai közé számítja magát. 
Mit tett volna egy nem szabadelvű!»1 

PÜCKLER az irlandi alsóbbrendű angol nemességnek 
műveltségéről így ir: «Házi gazdám, Kapt. B., a grófság-
nak egyik előkelősége (Irland nyugoti részén) — háza 
azonban nem jobb, mint Németországban a középbirtokos 
nemesé. Itt az angol előkelőségnek és fényűzésnek nyoma 
sincs. A férfiak közönségesen a vadászatról és a lovaglásról 
beszélgetnek s kissé tudatlanok. Például egy szomszédbeli 
falusi uracs ma sokáig türelmesen és hasztalanul keresé az 
Egyesült-Államokat Európa térképén, míg végre sógora 
eszébe juttatá a szerencsés gondolatot, hogy kísértse meg 
azt az egész föld térképén keresni. Az amerikai szabad-
államokat azért keresték, mert az öreg úr nekem meg akarta 
mutatni, hogy hol tette ő le az amerikai háborúban Halifax 
és B . . . town-nak alapját, mely utóbbit az ő nevéről nevez-
ték el. Akkor 700 embert vezényelt és örömest emlékezik 
vissza ifjú korára és fontos szereplésére . . . Már említém, 
hogy a mi nevelési fogalmaink szerint még a falusi művelt 

1 (Pückler-Muskau) Briefe III. 195 — 1 9 7 . — «Angliában megszokott 

dolog, hogy az embert gorombán elutasítják, ha valamely kertet vagy parkot 

meg akar szemlélni, de Irlandban az ilyesmi már ritkábban fordul elő, ami-

ből azért nem lehet a birtokos emberségéről kedvezőleg ítélni.» (I. 1 7 8 — 1 7 9 . ) 



körökben is roppant nagy a tudatlanság. Azt még nem 
tartom tudatlanságnak, hogy pl. ma reggel a reggelinél a de-
lejesség került szóba és a társaságban egyetlen egy sem 
találkozott, aki arról valamit hallott volna, de az már aztán 
komolyabb, hogy B . . . m-ben egy 20 személyből álló tár-
saságban senki sem tudta, hogy a világon vannak olyan 
helyek, amelyeket Karlsbadnak és Prágának neveznek. Az 
sem segített, hogy megmondtam, hogy mindkettő Cseh-
országban van, mert Csehországról sem volt fogalmuk; 
minthogy előttük Angolországon és Párison kívül az egész 
világ csehfalu. «Honnan való ön tulajdonképen?» kérdezé 
tőlem az egyik. «Brobdinagból», mondám tréfásan. «Ah, 
tenger mellett fekszik az? van ott is rozspálinka?» kérdé a 
másik. Sőt házigazdámnak a fia egy alkalommal, midőn 
sétalovaglásunkkor néhány szamárral találkoztunk, egészen 
tüzetesen kérdé tőlem, hogy vájjon olyan állatok vannak-e 
nálunk is. «Ah! több a soknál!» válaszolók nagyot só-
hajtva.»1 

Az angol vasárnap megünnepléséről igy ír: «Vasárnap 
volt, midőn elutaztam s az öreg asszony, kinek irántam való 
szívélycsségét már az arcáról le lehetett olvasni, nem volt 
képes magát visszatartani, hogy mintegy fenyegetőleg ne 
szóljon hozzám: «De mint lehetséges az, hogy olyan jó em-
ber, mint ön, vasárnap útra keljen!» Jól tudod, hogy az 
angol protestánsok már I. Jakab korától kezdve, amikor a 
vasárnap istenítése kezdődött és majdnem dühöngő párt-
kérdéssé fajult ezt a napot majdnem holt nappá tették, 
melyen a tánc, a zene és az ének tiltva van, úgy, hogy az 
egészen jámbor hívek még a kanári madarat is betakarják, 
nehogy a szent idő alatt hangosan énekeljen. Nem szabad 
kenyeret sütni, sem valami hasznos munkát végezni, — de 
inni s más gonoszságokat elkövetni, még nagyobb mérték-
ben szabad, mint más napokon, mert az utcákon soha sem 
lehet több részeget heverészve látni, mint vasárnap s a rend-
őrök állítása szerint bizonyos házak soha nincsenek annyira 
túltömve, mint vasárnap. Sok angol a vasárnapi táncolást 
határozottan nagyobb véteknek tartja, akár a lopást vagy 
más efélét. — A jó mistrisz is ebben a véleményben volt 
s nagyon nehéz vala elkövetett bűnömet előtte a sürgető 
szükséggel kimenteni.»2 

Az angolországi színházakról ezt olvassuk Pücklernél: 
«Az itteni színházakban az idegen előtt leginkább föltűnő a 
közönségnek hallatlan durvasága és neveletlen magavise-

1 Briefe eines Verstorbenen. I. 220., 2 3 6 — 2 3 7 . 

» Briefe II, 68. 69. 
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lete . . . Az angol szabadság itt a legalávalóbb szabados-
sággá fajul és gyakran előfordul, hogy valamely szomorú-
játéknak legmeghatóbb jelenete közben, vagy az énekesnőnek 
legbájolóbb éneklése alatt érces hangon a legtrágárabb ki-
fejezés hallható, ami azután a körülállóknak hangulata szerint 
a karzaton vagy a felsőbb páholyokban vagy hangos kaca-
gást vagy tetszéskiáltást idéz elő, avagy a sértőnek kidoba-
tását, vagy megveretését vonja maga után. De mindkét 
esetben a színi előadást többé hallani nem lehet, jóllehet a 
színészek és az énekesek régi szokás folytán az ilyen jele-
netek által már zavarba sem jönnek, hanem mintha semmi 
sem történt volna, nyugodtan tovább szavalnak vagy hang-
jukat reszkettetik. Es az ilyesmi egy előadás alatt nem 
egyszer, de néha húszszor is előfordul s némelyeket ez job-
ban mulattat, mint a színi előadás.» 

«A másik ok, mely minden tisztességes családot visz-
szatart a színháztól, a száz meg száz kéjhölgynek versenye, 
akik, a kitartott nőtől kezdve, aki évenkint 6000 font ster-
linget elkölt és saját páholyt tart, egész azokig, akik a sza-
bad ég alatt tanyáznak, mindenféle fokozatban megjelennek 
s a fölvonások közben a nagy és gazdagon díszített elő-
csarnokot elárasztják, ahol szemtelenségeiket minden akadály 
nélkül űzik.» 

«Mégis csak különös, hogy nincs a föld kerekségén 
olyan ország, ahol az ilyen dolgok oly szemtelen alakban 
és oly nyilvánosan előfordulnának, mint épen a vallásos és 
illedelmes Angliában. S ez annyira megy, hogy sokszor a szín-
házban alig lehet menekülni az ilyen venus-papnőktől, külö-
nösen, ha ami gyakran előfordul, részegek s ekkor a legszem-
telenebb módon koldulnak, úgy, hogy sokszor látni lehet, 
mikép a legcsinosabban és legszebben öltözött leány egy shil-
linget vagy sixpence-ot szívesen elfogad, akár a legszegé-
nyebb koldusnő, hogy azon az étkezőben fél pohár rumot 
vagy más italt igyék — s mint mondom, ilyesmik az ango-
loknak nemzeti színházában 1 történnek, ahol legfőbb drámai 
tehetségeiknek kell kifejlődniök, ahol oly halhatatlan művé-
szek, mint Garrik, Siddons, Mis Oneil, a nézőt elragadták 
és ahol most olyan hősök, mint Kean, Kemble és Young 
lépnek föl! Vájjon nem méltatlan dolog-e az ilyen s az 
egészet összevéve, nem nyilt bizonyítéka-e annak, hogy 
Napoleon csakugyan igazat mondott, midőn az angolokat 
prózai, kalmár nemzetnek nevezte! Legalább is bátran elvi-
tathatjuk tőlük a valódi művészet szeretetét . . . Az előbb 
rajzolt erkölcsi szabadosság egész a színpadig terjed, ahol 

1 Drurylaneben, Londonnak leghíresebb színházában, 
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gyakran oly durva, kétértelmű szavakat hall és taglejtéseket 
lát az ember, hogy nem is csodálkozik, ha a régi em-
lékiratokban olvassa, hogy a boldogult szűzi királynőnek mi 
tetszett ezek közül legjobban.»1 

PÜCKLER herceg az angol előkelő társaságot és az úgy-
nevezett «high lifet» illetőleg így ir: «Nagyon érdekes azt 
megfigyelni, hogy ez a növény mily különbözőkép fejlődött 
ki Franciaországban és John Bulinál az őstalaj különfélesége 
folytán; mert Franciaországban inkább a lovagiasságból, 
annak költészetéből, a nemzet hiúságából s az azzal egybe-
kötött könnyelműségből és a társadalom örömeiből; Angliá-
ban azonban a nyers vazalíusi uralomból, a későbbi kereske-
delmi szerencséből, a népnek vele született rossz szeszélyéből 
s a régidő óta megkövült önszeretetből fejlett az ki.» 

«A külföldön szokás szerint az angol társadalmat többé-
kevésbé köztársasági színezetűnek tartják. A nemzet köz-
életében ez az elv nagyon is észrevrehető és naponkint ter-
jed; még házuk körül is, ahol az önzés szintén sajátságosan 
uralkodik. A felnőtt gyermekek és a szülők csakhamar 
elidegenednek egymástól s az, amit mi családi életnek ne-
vezünk, itt csak a férjre és nőre s a kis gyermekekre ért-
hető, ameddig ezek atyjok körében élnek. De mihelyt fel-
nőnek, köztük és a szülők között köztársasági hidegség és 
elválás áll be. Sőt egyik angol költő azt állítja, hogy a 
nagyatyák csupán azért szeretik unokáikat, mert felnőtt 
fiaikban nem látván mást, mint birvágyó és ellenséges in-
dulatú örökösöket, unokáikban ellenségeiknek jövendőbeli 
ellenségeit szeretik. Ilyen gondolat csakis angol agyban 
teremhet! 

«Azonban a társadalmi körökben, elkezdve a legfelső-
től egész a legalsóig, a köztársasági elemeknek sehol sem 
akadunk nyomukra. Ott minden a legnagyobb mértékben 
arisztokratikus, sőt indiai kasztrendszerű.» 

«A mai úgynevezett nagyvilágnak talán más irányú 
kifejlődése volna látható, ha Angliában a királyi udvar oly 
értelemben volna a hang- és irányadó a legfelső körökben, 
mint a szárazföldön. — De itt erről szó sem lehet. Az 
angol királyok úgy élnek, mint magán emberek, az udvari 
hivatalnokok csak névleg léteznek, nagyon ritkán, csakis 
kiváló alkalmakkor találkoznak és minthogy valahol mégis 
csak kell a társadalomban egy központnak képződnie, ahon-
nan a legfőbb fény és tekintély kisugárzik, úgy látszik, mintha 
ezt a központot a gazdag aristokratia képezné. De ez minden 
hatalma és gazdagsága mellett sem volt képes ezt a ;helyet 

' Briefc eines Verstorbenen, ü l . 1 3 0 — 1 3 5 . 
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egyedül betölteni. Az angol nemesség, bármi büszke is, ha 
ugyan az ilyesmire is súlyt fektet valaki, sem ősinek, sem 
tisztának nem nevezheti magát s nem mérkőzhetik a francia, 
s egyátalán nem az érintetlenül maradt német nemesség-
gel. Az angol nemesség csak a nagy bölcsen megtartott 
őstörténelmi nevekkel akar fényleni, habár néha egészen új 
és sokszor nagyon is alacsony vagy ágyasoktól származó 
egyének rejlenek a nevek mögött. Anglia nemessége a 
többi országok nemesei fölött a legszilárdabb előnyökkel 
rendelkezik valódi gazdagsága, de még inkább a törvény-
hozásban való részvéte által, melylyel az alkotmány föl-
ruházza; de mivel a társadalmi életben csakis nemesi vé-
rükre és magasabb származásukra büszkék, azért igényeik 
is nevetségesek.» 

«Ezt talán ösztönszerűleg is érezték és így hallgatag 
megegyezéssel nem az aristokratia, sem a pénz lőn korlátlan 
uralkodó (mert minthogy az aristokratia ép oly gazdag, 
mint az ipar, a főhatalom erre semmiképen sem mehetett 
át), hanem az egészen új hatalmat — a divatot helyezték 
a trónra, ez istennőt, mely csak Angliában uralkodik való-
ban és személyesen — s ha szabad így szólanom — zsar-
nokilag és kérlelhetetlenül, mindkét nemből való ügyes bi-
torlók által képviselve. 

«A kasztszellem, mely attól származva, a társadalomnak 
minden fokozatára többé-kevésbé kiterjed, itt példátlan 
módon kifejlődött. Arra, hogy valaki a felsőbb körökben 
többé meg ne jelenhessék vagy ottan egészen hideg fo-
gadtatásra találjon, egészen elégséges, ha valaki valamely 
alacsonyabb néposztályhoz tartozó egyént bizalmasan meg-
látogat s nincs az a Brahmin, mely a páriától jobban irtóz-
zék, mint az exclusiv nemes egy nobody-tól (jelentéktelen 
személytől). Minden társadalmi kör szorosan el van egy-
mástól választva, épen mint az egyik angol szántóföld a 
másiktól tüskebokor kerítés által van elkülönítve. Mindenik-
nek megvan a saját külön modora, de mindenekelőtt meg-
vetése az alacsonyabb osztály iránt. Az első pillanatra 
észrevehető, hogy az ilyen társadalom nagyon kisvárosias, 
amiben aztán nagyon különbözik a párisitől.» 

«Jóllehet tehát az aristokratia, mint ilyen, amint ész-
revettem, nem áll ennek a furcsa egésznek az élén, de azért 
mégis nagy befolyást gyakorol reá. Sőt nagyon nehéz a 
fensőbb körök tagjai közé tartozni annak, aki nem valami 
előkelő családból származik s nem lehet mindenki tagja e 
köröknek, aki «csupán» előkelő, annál kevésbé, ha «csak» 
gazdag. Majdnem nevetséges mondanom, de igaz, hogy pl. 
IV. György, a mostani király, tagja a fensőbb köröknek, 



míg az előtte való király épen nem volt az s a mostaninak 
fivérei szintén nem azok, ami különben legnagyobb dicsére-
tükre válik, mert a valóban kitűnő egyén sohasem lehet 
eléggé ledér, hogy ebben a társadalmi osztályban helyét 
sokáig megállni akarja vagy megállhassa. De nem is volna 
lehetséges azt határozottan körülírni, hogy abban a körök-
ben a legelső helyeket tulajdonképen mi biztosítja az em-
bernek. Annyit láthatni, hogy sokszor a legheterogenebb 
elemek fölváltva foglalják el a főhelyeket s oly országban, 
mint Anglia, a politikai motivumok is sokat határoznak, 
azonban úgy hiszem, hogy a szeszély, a szerencse és min-
denekelőtt e tekintetben is, mint a világon mindenben, az 
asszonyok a legtöbbet tehetnek. 

«Egészben véve a divatűző angoloknak, anélkül, hogy 
velük született nehézkességüket és szőrszálhasogató termé-
szetüket levetkőznék, törekvésük főjellemvonását amaz élénk 
vágy képezi: hogy a régi francia erkölcstelen iedérséget s 
kicsapongó életmódot elérhessék, míg a franciák megfor-
dítva, e régi jellemvonásukat az ó-angol komolysággal cse-
rélték föl s naponkint a méltóbb életcél felé közelednek.» 

«Tehát a mai exclusiv londoni a valóságban nem 
egyéb, mint a kormányzóság alatti feslett életűeknek vagy 
XV. Lajos udvaroncainak halvány utánzata. Mindkettőnek 
közös tulajdonai az önzés, a könnyelműség, a határtalan 
hiúság és szívtelenség — mindkettő azt hiszi, hogy gúny 
és elbizakodottság által mindenen túlteheti magát s csak 
egy bálvány előtt csúsznak a porban, a franciák egykori 
királyuk előtt, az angolok pedig a nemesség körében elis-
mert bármely uralkodó előtt. De mily nagy különbség a 
többiben! Franciaországban az erkölcsiséget és becsületes-
séget igyekeztek legalább keresett udvariasság által pótolni, 
a kedélyesség hiányát szellemességgel és szeretetreméltó-
sággal pótolták s ama szemtelenséget, hogy magukat má-
soknál jobbaknak tartották, úrias modor s tetszetős bánás-
mód által tették tűrhetővé, az önző hiúságot az udvar 
fénye, a finomság, a finom társalgásnak a művészete, a 
megnyerő modor, a tréfa és könnyedség igazolták vagy 
legalább is kimentették. De minő ezzel ellentétben az angol 
dandy!» 

«Legfőbb dicsősége az, ha merev magatartással s le-
hetőleg gyalulatlanul lép föl, sőt ha udvariasságát úgy al-
kalmazhatja, hogy az a sértéshez közel áll, ebben találja 
legfőbb kitűnőségét. Az illem minden feszélyétől megsza-
badulni törekszik, a nőkkel való érintkezést úgy irányozza, 
hogy ezek látszassanak a támadóknak, ő pedig megtáma-
dottnak, legjobb ismerőseivel, hacsak előkelő állásuknál 
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fogva különös tekintélyben nem állnak előtte, csupa szeszély-
ből úgy bánik, mintha nem ismerné őket, «to cut them», 
mint a műkifejezés mondja, arra törekszik, hogy «set»-
jének1 kimondhatatlanul unalmas kiejtésmodorát és tetteté-
sét jól elsajátítsa s tudja, hogy mi az a «the thing» — ami 
a .divatvilágban a fiatal arszlánt képezi. Ha emellett még 
föltűnően szép ágyasa is van és sikerült neki valami libács-
kát elcsábítani, aki elég egyűgyű volt magát a divatnak föl-
áldozni s férjét és gyermekeit elhagyni, akkor hírneve még 
fokozódik. Ha még sok pénzt is pazarol, ha fiatal és neve 
a peerek könyvében előfordul, akkor minden tulajdonsága 
megvan arra, hogy legalább múlékony szerepet játszék és 
teljes mértékben birja mindazokat a tulajdonságokat, ame-
lyek őt korának Richelieujévé teszik. Hogy társalgása csupa 
utcai tréfákból és középszerűségekből áll, amiket nagy tár-
saságban a nők füleibe sug, arra nem is figyelve, hogy a 
szobában rajtuk kívül még más is van, hogy a férfiakkal 
csak sportról és játékról tud beszélni, hogy néhány divatos 
kifejezésen kívül, mit még a legegyűgyűbb egyén is köny-
nyen megjegyez, mást nem tud, hogy ügyetlensége a paraszt 
fickó modorához hasonlít, aki, midőn a padkán végig 
nyújtózkodik, nagyon hasonlít a medvéhez, mely külföldön 
táncolni tanult — mindez az ő dicsőségének koronáját nem 
homályosítja el.» 

«De az még rosszabb, hogy jóllehet magaviselete már 
eléggé durva, benső erkölcsi állapotának, hogy divatossá 
legyen, még alacsonyabb fokon kell állnia. Mindenki jól 
tudja, hogy a különféle játékokban, melyek itt napirenden 
vannak, a csalást már régen nagy eredménynyel gyakorolják; 
de még feltűnőbb az, hogy a legvastagabb önzést, mely az 
ilyen cselekedeteknek alapjául szolgál, szintén nem igyekez-
nek titkolni, hanem mint az egyedüli észszerű elvet állítják 
föl és a «good nature»-t vagy kedélyt mint az aljasság «com-
bié»-jét kinevetik és megvetik, ami egy országban sem tör-
ténik, ahol az ily gondolkozásmód miatt szégyenlik magukat. 
«Önző nép vagyunk», mondja egyik divatos irójuk, «beisme-
rem és azt hiszem, hogy az, amit más országokban hazaszere-
tetnek neveznek, nálunk nem más, mint az önszeretetnek 
erőszakos összetartása, de örülök ezen; szeretem az önzést, 
mert egészséges érzés nyilatkozik benne.» 

«Ha minden érzelmet szőrszálhasogatva elemezünk, ak-
kor mindenütt találunk némi önzést, de más nemzeteknél 
az ilyenre a nemes szemérem fátyolt vet, amint hogy a 
nemi ösztön is természetes és igazi valami, de azért még 
a legdurvább ember is elt i tkol ja,» 

1 Társadalmi kör, 
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«Itt azonban a legdurvább önzést sem szégyenlik, úgy, 
hogy engem egy előkelő angol arra tanított, hogy a jó ró-
kavadásznak a róka üldözésében semmi által sem szabad 
zavarba jönni és ha atyja a korlátra zuhanva előtte feküd-
nék, ha úgy sem segíthetne rajta, minden tétova nélkül 
keresztül ugratja vagy akár ráugrat anélkül, hogy a vadá-
szat befejezése előtt sorsával törődnék.» 

«Mindazáltal a dandy gonosz tulajdonságai mellett sem 
bir a legcsekélyebb önállósággal sem, hanem a divatnak a 
legkisebb részletekig rabszolgája, mint alázatos csatlósa a 
szerencsésebbnek, aki fölötte áll. Ha az erény és a szerény-
ség hirtelen divatba jönne, akkor abban senki példásabb 
nem lenne, bármily nehezére esnék is, mint az ilyen angol.» 

«Eredetiség és önálló gondolkozás nélkül a «Mandra-
gorás-nak1 agyagemberéhez hasonlít, amely egy ideig a 
szemlélőt ámítja, de hirtelen sárrá válik, mihelyt felfődözik, 
hogy lelke nincsen.» 

«Aki a legjobb új angol regényeket olvassa, különösen 
a Pelham szerzőjétől (Lord Edvard Bullwer) az az angol 
előkelő társaságról meglehetősen helyes fogalmat alkothat 
magának, ha el nem feledi azt leszámítani, amit a nemzeti 
önszeretet magának tulajdonít, anélkül, hogy avval birna, 
t. i. feslett életű fiainak kellemeit s dandyeinek csábító alak-
jait és megnyerő mulattató tehetségét. Egyideig a legelő-
kelőbb körökben forgolódtam, azután pedig azok között 
éltem, akik a divat bolond hegyének derekán laknak, s 
végre azok között, akik a hegytövén megtelepedvén, sóvár 
pillantásokkal tekintenek a hegytetőre — de ritkán találtam 
annak a társadalomművészetnek a nyomára, az összes tár-
sadalmi tehetségeknek tökéletes és jótékonyan kielégítő 
egyensúlyára, mely ép oly távol van a kényszertől, mint a 
túlságos szabadságtól, mely az értelmet és érzelmet egyen-
lokép érinti s folytonosan, fáradhatatlanul ingerli, amiben a 
franciák oly hosszú időn át majdnem egyedül tűntek ki. 

«Ehelyett a divatvilágban, kevés kivétellel, alacsony 
gondolkozásmódot, alig takargatott erkölcstelenséget és a 
legnyíltabb önhittséget leltem, mely minden jószvűség-
nek durva elhanyagolásában nyilvánult, hogy a hamis és 
csekély értékű ravaszságban tündököljön, mely az egészsé-
ges érzékre nézve sokkal élvezhetetlenebb, mint az általá-
nosan ismert semmi emberek nevetséges becsessége. Azt 
mondták: a bűn és a szegénység a legkiállhatatlanabb pár 
a világon — mióta Angliában valék, előttem a szegénység 
és az otrombaság még undorítóbbnak tetszik.»2 

1 Alraun, Mandragóra. 
9 Briefe cines Verstorbenen. IV. 3 9 2 — 4 0 2 . 
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I V . G Y Ö R G Y halála óta a viszonyok ebben a tekintet-
ben némileg javultak. PAULI R . tanár így szól: «A nyers 
durvaság és a természetes érzékiség, amelyek még a X V I I I . 

század közepén az úgynevezett jobb társaságokkal nagyon 
összefértek, lassan tünedeznek s csak vékonyan húzvák be 
a finomság mázával s a tekintélynek átlátszó fátyolával. A 
változó divat minden körben, mely előkelőnek tartja ma-
gát, nagyobb erőszakot gyakorol, mint bármely más európai 
nemzetnél. Az életvidám nemesség megmaradt a játék és 
ivóasztaloknál s a mult idők rókavadászatai és lóversenyei 
mellett. Házasságra könnyelműen, leginkább anyagi tekinte-
tekből léptek s azt ép oly könnyen föl is bontották, jóllehet 
a házassági elválás nagyon nehezen ment. Nincs kör, még 
a legelőbbkelőek között sem, melyben gyanús viszonyokról, 
házastársi hűtlenségről és csábításokról nem beszélnének.» 

«De mondhatjuk-e azért, hogy akkor a világ erkölcs-
telenebb volt, mint most? Annyi bizonyos, hogy akkor az 
erkölcstelenséget durvábban, vakmerőbben és nyíltabban le-
hetett űzni, mint mai napság, midőn valódi előkelő egyén-
hez nem illik, hogy ökölvívókkal tegeződjék vagy, hogy 
úgy tegyen, mint egykor a trónörökös, aki legelőbbkelő 
vendégét, az őszfürtű Norfolk herceget összebeszélés folytán, 
pálinkával az asztal alá itatta le.1 Púzzel ellentétben mai 
napság az erény látszata gyarapodott, úgy, hogy az erkölcs-
telenség csak külső módozatjára nézve, de lényegileg aligha 
változott. De azért nem szabad tagadnunk, hogy már akkor 
kezdtek az erkölcsi viszonyok javulni. A háború és annak 
következményei erkölcsi tekintetben az angol nemzetre is 
kedvező befolyással voltak.» — «Lassan ugyan, de teljes 
erővel tért vissza a jó erkölcs (Vilmos és Viktória uralko-
dása alatt) a trón körébe, úgy, hogy mind a fő-, mind az 
alacsonyabb rendűek jobb példát látva, erkölcsileg buzdultak, 
nemesedtek.»2 

Most még csak arra a kérdésre kell felelnünk: Vájjon a 
prostestantismus és az abból fejlődött anyagelvűség boldoggá 
tették-e Angliát? Mit használt a briteknek gazdagságuk, uti-
litarismusuk, iparjuk, ha tisztán megvizsgáljuk! Vájjon gazdag-
ságukban igazi örömet és megelégedést találtak-e ? 

Bár a megelőző leírásokban ezt a pontot már eléggé 
megvilágosítottuk, de azért itt még tüzetesebben szemügyre 

1 V . ö. W . M. Thackeray, The four Georges, Tauchnite. Edit. p. 

126. 128. 
2 R. Pauli, Geschichte Englands seit 1814. Leipzig. 1864. 1. 538. 540. 
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kell vennünk. CARLYLE erről az ő eredeti modorában gyönyö-
rűen és művészien így nyilatkozik: 

«Anglia állapota jogosan fenyegetőnek és idegenszerűnek 
tekinthető. Anglia tele van mindennemű gazdagsággal és 
mégis éhen hal. Anglia talaján mindenkor ugyanaz a bőség 
mutatkozik és virágzik, aranykalászokkal hullámzik, telve van 
műhelyekkel, mindennemű szerszámokkal, 15 millió munkás-
sal, akik a legerősebbek, legokosabbak és legkészségesebbek 
mindazok között, kik valaha e földön éltek; az általok vég-
zett munka és az általok termelt gyümölcs túlságos mérték-
ben található, mindenütt a legnagyobb bőségben, — s ime 
mi szerencsétlenség, mint valami bűvésznek a parancsa, így 
szól: «Munkások, ne merjétek valahogy megérinteni, ti 
munkaadó, ti kényelemleső urak ne bántsátok; közületek 
senkinek sem szabad ezt érinteni, nem szabad élveznie — 
ez megbűvölt gyümölcs!» 

«Ez az eredményben dús ipar bőséges gazdagságával 
eddig még senkit sem tett gazdaggá, megbabonázott gaz-
dagság és senkinek sem tulajdona. Ezreket adhatunk ki, 
ahol máskor százakat költöttünk — de azért valami hasz-
nosat nem vehetünk. Némelyik finomabb csemegéket eszik, 
drága borokat iszik, hogy minő haszonnal, arról csak ő tud 
és orvosa fölvilágosítást adni: de ha az elrontott gyomor-
nál tovább megyünk, a szívben minő áldást találunk? Váj-
jon jobbak, szebbek, erősebbek lettek-e? Vagy csak olyanok, 
akiket «boldogabbaknak» neveznek?» 

«A munkás úr nem boldogabb, a henyélő úr sem 
boldogabb. Tehát kinek a részére gazdagság ez az angol 
gazdagság? Kinek a számára áldás? Kit tesz az boldogabbá, 
bölcsebbé, szebbé vagy bármi módon jobbá? Ki tartja meg 
az áldást oly erősen, hogy megy és jön és hűségesen szolgál, 
nem pedig álnok szolga módjára? Ki az, akinek valóban 
szolgálatot teljesít? Eddig senki. Mi sokkal nagyobb gaz-
dagsággal rendelkezünk, mint bármikor bármely nemzet; 
de azért kevesebb jót élvezünk belőle, mint valaha bármely 
nemzet élvezett. A mi eredményben dús szorgalmunk az 
ipar terén eddig eredménytelen; különös eredmény az, ha 
benne megmaradunk! A bőség közepett a nemzet elzüllik; 
az arany falak és a telt csűrök kőzött senki sem érzi magát 
kielégítve. Munkás, munkaadó, henyélő, szóval, mindenki 
megakad, s nem halad tovább. A végtagokból, a műhe-
lyekből, pincelakásokból végzetteljes bénulás vonul végig 
az egész testen; vájjon eléri-e a szívet? Vájjon meg va-
gyunk-e bűvölve, vagy az Isten megátkozott-e bennünket? 

«Midás arany után sóvárgott és az olympusiakat meg-
sértette. Aranyat kapott, de úgy, hogy bármihez nyúlt, az 



874. 

a r a n y n y á változott, — s a hosszú fülűnek nem volt jobb 
sorsa, mint azelőtt. Midás a mennyei zenehangokat hamisan 
ítélte meg. Apollót és a többi isteneket szidalmazta: az 
istenek teljesíték kívánságát s azonfölül hosszú füleket adtak 
neki, melyek azokhoz nagyon szép függelékül szolgáltak. 
Mi nagy igazság rejlik ebben a régi mesében!»1 

« A középkornak vallásosságát, folytatja CARLYLE , eldob-
tuk s helyette semmit sem kaptunk. Istenről megfeled-
keztünk s a dolgoknak örökkévaló lényege előtt szemeinket 
behunytuk s azokat csak a világi dolgoknak csaló színe 
előtt nyitottuk ki. Nyugodtan hiszszük, hogy ez a mindenség 
belülről nagy, ismeretlen talány; kívülről pedig, ami nagyon 
világos, nagy marhaistálló snagy munkásház hosszú konyhák-
kal és asztalokkal, ahol az az okos, aki helyet találhat! Ennek 
a mindenségnek egész igazsága bizonytalan; csak a nye-
reség és veszteség, a pudding és annak dicsérete láthatók 
és azok is maradnak a gyakorlati ember előtt.» 

«Számunkra nincs többé Isten! Istennek törvényei a 
lehető legnagyobb szerencsének elveivé, parlamenti eszkö-
zökké váltak; a mennyboltozat fölöttünk csak azért hajol 
össze, hogy nekünk csillagászati órát, a Herschel-féle távcső 
számára célpontot, a tudományos formák számára anyagot, 
s az érzelgősség számára okot szolgáltasson; ami nyelvünkön 
és az öreg BEN JONSONS nyelvén szólva: az ember a lelkét 
elvesztette s csak most kezdi észrevenni annak hiányát. 
Valóban ez a dögvar, a társadalmi rothadásnak tűzhelye, 
mely minden modern dolgot borzasztó halállal fenyeget.» 

«Annak számára, aki e fölött gondolkozni akar, itt 
áll a fa törzsével és gyökereivel, az egész világra kiter-
jedő ágaival, méreg izzadmányaival, alatta a világ fekszik 
s sorvadás és halálküzdelem között hentereg. Minden beteg-
ségünknek központját érintitek, ha kezeteket erre a pontra 
teszitek. Nincs vallás, nincs Isten, az ember elveszíti lelkét 
s hiába keres a rothadás ellen alkalmas savat. Hiában keres: 
királyok kivégzésében, reformtörvények alkotásában, francia 
forradalmakban, a Manchester fölkelésekben üdvösséget ta-
lálni nem lehet. A rothadt küteg, mely óra hosszáig enyhül, 
a következő órában újult erővel és kétségbeesetten je-
lentkezik.» 2 

«De miután a régi vallás helyettesítés nélkül nem ma-
radhatott, helyébe uj evangéliumot kaptunk, olyan evangé-
liumot, mely a korszak ürességének és tartalomhiányának 

1 Th. Carlyle, Past and Present. 1843. Book I. Ch. x. — Collected 

Works. Library Edition in Thirty Volunies. London, 1870. XIII. p. 3 — 9 . 

« Works, XIII. p. 171 . 
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megfelel — a mammonnak evangéliumát. A keresztény 
mennyország és keresztény pokol megszűnt, amaz mint 
kétséges, ez pedig mint oktalan — s uj poklot kaptatok; 
a modern Angliának pokla ama tudat, hogy «előre nem 
haladhat és pénzt nem kereshet.»1 

«Valóban, mammon evangéliumunkkal különös követ-
keztetésekre jutottunk. Mi ezt társaságnak hívjuk, és mégis 
mindenütt teljes elválasztást és elszigeteltséget alkotunk. 
Eletünk nem kölcsönös támogatás, hanem kölcsönös ellen-
ségeskedés bizonyos haditörvények alapján, észszerű verseny 
és igy tovább. Egyátalán elfeledtük, hogy a készfizetés nem 
képezi még az egyedüli összekötő kapcsot az emberek 
között. «Éhező munkásaimat» — így szól a gazdag gyár-
tulajdonos — «nem a vásáron fogadtam-e föl, amint igaz-
ságos és méltányos? Nem fizettem-e meg kialkudott béröket 
az utolsó fillérig? Mi közöm tovább hozzájuk?» — Valóban, 
a mammonimádás szomorú hit! Midőn Káin saját érdekében 
Ábelt megölte s az Úr kérdé tőle: «Hol van fivéred!» ő is 
így felelt: «vájjon öcsémnek őre vagyok-e én?» Nem fizet-
tem-e meg fivéremnek a bérét, nem adtam meg neki, amiért 
megszolgált?» 

«Oh ragyogó kereskedelemfőnök, fönséges vadászat 
kedvelő, nem tudnád fivéredet máskép megölni, hanem csak 
Káin módja szerint? «A jó ember csupa tekintetével, egye-
dül jelenlétével is már annyit igér, mint valamely vándortárs 
az élet útjain» ; jaj neki, ha összes Ígéreteiről megfeledke-
zik, ha észre sem veszi, hogy igéretét még nem váltotta 
be! A kihalt, az állati érzékbálványozásban eltompult lélekre, 
melyre nézve pokolba jutni annyi, mint ezen a földön gaz-
dagnak nem lenni, hiában hivatkoznak, az összes Ígéretek, az 
erkölcsi kötelességek, melyek reá nézve a törvény előtt ha 
be nem bizonyíthatók, kötelező erővel nem birnak. Azt meg 
lehet neki parancsolni, hogy pénzt fizessen, de mást semmit. 
Az elmúlt idők történelmében sehol az Isten ege alatt oly 
társaságról nem hallottam és el is várom, hogy a jövő tör-
ténelmében sem fogok hallani, mely ilyen bölcseleten ala-
puljon, mint ez. A világ nem ilyen, hanem egészen más 
alapelveken nyugszik. Az ember és az egész emberi nem-
zedék, mely ilyen alapelvekhez ragaszkodik, s azt hiszi, 
hogy a világ így van alkotva, mitsem gyanítva halad 
lépésről lépésre; megy — de azt már tudjuk, hogy hova! 
Úgy gondolom, hogy az utóbbi két századnak istentagadó 
üzelmei és kormányzása alatt a még rendelkezésünkre álló 
szilárd talajon eléggé előre haladtunk; és most nagyjelen-

1 p. 182. 
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toségű helyzetünkben, borzadva, tántorogva s hihetőleg a 
hátrálást is megkísértve, a szikla szélén állunk!» 

«Mert abból, amit mi istentagadásnak nevezünk, nagyon 
sok más hamisság keletkezik s minden hamisság a saját nyo-
morúságát vonja maga után! A lélek természeténél fogva nem 
olyan mint a szél, mely tokba van zárva; a mindenható Te-
remtő nem hasonlít óriáshoz, aki, miután az ősidőkben a 
világ óráját elkészíté, azóta csak üldögél és nézi, hogy 
mikép jár az órája! Épen nem! Ebből származik az istentaga-
dás, ebből, mint mondók, a többi eféle dolgok ; és mint ezek-
nek összfoglalata, a szolgaság, a hősiességnek megfordított 
oldala, mint az összes fájdalmaknak szomorú gyökere. Mert 
minthogy még ama nevezett szellemet senki sem látta tokba 
zárva és végtére is mindenki könnyebbnek találja annak létét 
tagadni, mint fölfogni ; a ti mindenható óraművészteket is — 
a jámbor Bridgewater-alapítványok 1 dacára is — kérdéses, 
eltagadható dolognak fogják tekinteni ; s végre el is fogják 
tagadni és még vele együtt sok mást ; de fájdalom, nem tud-
juk, hogy még miféle sok mást. Mert minden hitnek lényege 
a láthatatlan, megfoghatatlan, az isteni, a mindenütt és min-
denben, amit cselekszünk és szenvedünk, jelenlevő dologban 
való hit; és ha egyszer ezt valaki tagadja — vagy ami még 
rosszabb — csak ajkaival vallja s díszesen kötött imaköny-
vekből ismeri, akkor miféle hitelre méltó dolog marad még 
hátra?» 

«Egy eset, melyet dr. A L I S O N a skóciai 2 szegény-ügyről 
irt könyvében elbeszél, nagyon gondolkodóba ejtett. Bizo-
nyos szegény ir özvegy, akinek férje Edinburghnak egyik 
elhagyott utcájában halt meg, minden élelmi cikkből ki-
fogyva, három gyermekével a városban levő jótékony egyle-
tekhez fordult segélyezésért. Először az egyik, azután a másik 
egylet utasította el, egyik a másikhoz küldözgette; segélyt 
egyiktől sem nyert — az összes egyleteket megpróbálta, 
míg végre ereje és szíve megtörött : hagymázba esett, meg-
halt s az utcát megmételyező ügy, hogy ennek következ-
tében még tizenheten haltak el lázban. Az emberséges 
orvos telt szívvel, mely nem sokat beszél, ezt kérdi: váj-
jon nem lett volna-e gazdasági szempontból szükséges ezen 
a szegény özvegyen segíteni ? Megkapá a hagymázt és kö-

1 Egerton, Bridgewater gróf jelentékeny vagyont hagyott hátra, olyan 

tudományos művek kiadására, melyek Istennek a természetben való működé-

sét bizonyítják. Ennek következtében «Bridgewater Treatises» cím alatt egész 

irodalom keletkezett. 
2 Observations on the Management of the Poor in Scotland ; by Wir 

liam Pulteney Alison M. D. (Edinburgh 1840.) 



zületek még tizenhetet megölt. — Igazán figyelemreméltó 
dolog! Az elhagyott ir özvegy teremtett társaihoz folya-
modik segélyért, mintegy így szólva: «íme, itt leroskadok 
előttetek, segélyre szorultam; nektek kötelességtek rajtam 
segíteni! Nővéretek vagyok, csont a ti csontotokból; egy 
Isten teremtett bennünket; segítenetek kell rajtam! Ok azon-
ban így felelnek : «Nem, az lehetetlen ; te nem vagy nővé-
rünk.» De ő bebizonyítja, hogy nővér; hagymáza megöli a 
többieket: azok csakugyan testvérei voltak, habár tagadták 
is! Volt-e valaha embernek arra szüksége, hogy bizonyíté-
kait mélyebb indokokból származtassa?» 

«Mert, amint az ily körülmények között nagyon ter-
mészetes volt, a gazdagok a szegényeknek kormányát a 
kereslet és kínálat, a laissez fairé s más eféle elvek szerint 
intézték s átalában lehetetlennek nyilváníták. «Te nem vagy 
nővérünk; vagy hol is van a bizonyítéknak még az árnyéka 
is? Itt vannak pergamentjeink, lakatjaink, melyek megdönt-
hetetlenül bizonyítják, hogy pénzesládáink a mieink és 
hogy azokhoz neked semmi közöd. Menj az útból! Az le-
hetetlen !» — Nos, így kiált föl ingerülten némely olvasó s 
mit akarsz, hogy cselekedjünk? Semmit, kedves barátim, 

«^semmit, míg uj lelketek nem lesz! Addig minden lehetet-
len! Addig arra sem biztathatlak benneteket, amit a régi 
spártaiak tettek volna, hogy két garasért puskaport és go-
lyót vegyetek és ezt a szegény özvegyet rövid úton agyon 
lőjjétek; nektek még ez is «lehetetlen.» Nem marad tehát 
más hátra, mint hogy nővér-voltát azzal bizonyítsa be, 
hogy meghal s benneteket a ragadós lázzal megfertőztet. 
Az a tizenhét, aki közületek elhalt, bizonyíték lesz arra, 
hogy ő csakugyan hús volt a ti húsotokból, amit el nem 
tagadhattok; s talán néhányan az élők közül ezt még szí-
vökre is fogják venni.» 1 

«Ha Angliának a legutóbbi két század alatt tanúsított 
törekvéseit és sikereit szemléljük és kérdezzük, hogy a ter-
mészet és ennek törvényei mit fogadtak el azok közül, 
miket a természet ura tényleg előmozdított és igaznak 
nyilvánított — hol találjuk meg erre a feleletet ? Sem a 
H U R D és WARBURTON egyházában, sem H U M E és PAINE 

ellen-egyházában; Anglia szellemi életének egyik alakjában 
sem: mindezt már átlátjuk, vagy kezdjük átlátni; a termé-
szet semmit sem ismer el azok közül. Az egyik oldalon a 
korlátolt, aggódó pietismus áll a magasztosabb isteni dol-
gokra emlékezve: a másikon pedig keserű nyíltszívűség vész-
szel teljes dolgoknak előleges sejtelmével, s H U R D és WAR^ 

1 P&st ancl Present. p. 1 8 5 — 1 8 7 . 
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BURTON elszáradtak és megfonnyadtak; a tisztán látó embe-
rek nagyrésze nem bennök keresi boldogságát; a PAINE-

és HuME-féle «nem bánom» istentelen elmélete szabadság, 
egyenlőség és hasonló elveivel mai napság már mitsem ér, 
képtelen a világot a bekövetkezhető lángbaborulástól meg-
óvni.» 

«E két pártnak és mondhatjuk, hogy minden közbeneső 
pártnak vagy személynek elmélete és vizsgálódása, olyan 
dolognak bizonyult, amely az örök igazságnak lényegéhez 
nem tartozik; mint múlékony, fölületes dolgok, melyeket már 
a legközelebbi utódok fonyadtaknak és szárazaknak találnak 
és azért maguktól ellöknek és elfelednek. Angliának ez is-
tentelen évek alatt való szellemi életére úgyszólván fátyolt 
vethetünk. Sokat irtak ebben az időben: de az emberiség-
nek állandó irása nem gyarapodott. Hány verset toldottak ehez 
az angol könyvekből rímekben és prózában? Legkitűnőbb 
énekeseink, csak mintha torkukból énekeltek volna: az em-
beri szív bensejéből, a természetnek nagy szívéből Popé és 
Phillips egyetlen hangot sem birtak kivenni. A jósok elné-
multak. Szóval Anglia beszéde nem volt igaz. Angliá-
nak kimondott szava jelentéktelennek, tarthatatlannak bizo-
nyult; minden maradandó érték nélkül, csak az elmúló nap 
számára való.» 

«Egy van csak, amit Anglia fölmutathat és ez a gya-
korlati, anyagi ténykedés. Ezen kívül semmit mást; de ezt 
aztán valóságban fölmutathatja.» 1 

«Jaj, minő helyre jutottunk, ahol az emberek galvani-
zált hulla módjára ide-oda támolyognak kifejezéstelen, merev, 
szellem nélkül való szemeikkel révedezve, hódszerű iparszor-
galommal s emésztésre képes és kész gyomorral! A gya-
potgyár-, a szénbánya- és a mező munkásainak lesoványodott 
kétségbeesését fájdalmas szemlélni, de korántsem oly fáj-
dalmas a gondolkozóra, mint ez a durva, Istenről megfe-
ledkezett nyeremény és veszteség bölcselet és életböleseség, 
melyet mindenütt: a tanácsülésekben, a vitaegyletekben, 
vezércikkekben, tanári székekről és szószékekről hallunk 
fájdalmas hangon hirdetni, mint az emberi életnek utolsó 
evangéliumát és becsületes angol életmódját.» 

«Fölvilágosodott bölcselők Molier doktoraiként így be-
szélnek: «Lelkesedés, önfeláldozás, menyország, pokol és 
ilyenfélék — mindez elég volt a régi ostoba korszakoknak; 
mindez igaz szokott lenni: de mi ezeket megváltoztattuk, 
nous avons changé tout cela!»2 

1 Past aiul Present III. 6. (Works. XIII. p. 2 0 9 — 2 1 1 . ) . 
2 Moliérenek Sganarella «Botcsinálta doktor» című vígjátékában az 

állítólagos doktor a szívet a jobb, a májat pedig a baloldalon keresi s midőn 



«Az élet sohasem volt az emberek előtt játék; a néma, 
munkára született millióknak sorsát mindenkor a különféle 
szenvedések, igazságtalanságok, nehéz terhek torzították el; 
egyátalán nem játék, hanem a dolog sebzette meg az ide-
geket, sebzette meg a szíveket. Mint jobágyok, villani, 
bordarii, sochemanni, nem, hanem tényleg mint grófok, 
hercegek és királyok unták meg az emberek sokszor éle-
tüket; s arcuknak és leiküknek verejtéke közben kényte-
lenek voltak fölkiáltani: ime, ez nem tréfa, komoly valóság, 
melyet elviselni többé nem birunk!» 

«És mégis merem hinni, hogy a társadalom kezdetétől 
fogva sohasem volt olyan idő, melyben sok millió néma 
munkásnak sorsa annyira elviselhetetlen lett volna, mint ép 
korunkban. Nem a halál, sőt még az éhhalál sem teszi az 
embert nyomorulttá; mindnyájunknak meg kell halnunk, 
utolsó utazásunk a fájdalomnak tüzes szekerén történik; de 
nyomorultnak lenni és nem tudni miért, újra meg újra 
agyon dolgozni magát semmiért fáradt és megfásult szívvel 
és mégis elszigetelve, árvának lenni, a hideg, átalános 
laissez-faire által beburkolva, egész életünkön át lassan hal-
dokolni, süket, kiholt, végtelen igazságtalanság közé falazva 
lenni, mint valamely átkozott Phalaris-bikának hasában, ez 
elviselhetetlen dolog és az is marad örökre minden em-
berre nézve. És csodálkozunk a forradalmak és lázadások 
fölött? Pia igazán meggondoljuk, csakugyan példátlan idő-
ket élünk.» 

«Soha nem hallottam azelőtt valami ir özvegyről, «aki . 
kényszerítve lett volna nővér voltát azáltal bebizonyítani, 
hogy éhséghagymázban elhalván 17 egyént megfertőztetett» 
és így minden ellenmondás nélkül mondhatta: «látjátok, 
én nővéretek valék!» A nővért és a fivért gyakran elfeledték; 
de még sohasem láttam, hogy annyira megtagadták volna, 
mint a modern mammon evangéliumnak korszakában. Ha 
valamely jámbor lord vagy jogász (Law-vvard) meg nem 
emlékezett róla, úgy csakhamar találkozott egy jámbor lady 
(«filafdig», jótevőnő, Loafgiveress kenyéradónőnek nevez-
ték és áldották jó szívét) szelíd anyai hangjával és ke-
zével, hogy róla megemlékezzék; azután, egy jámbor, 
figyelmes öreg, akit most presbyternek vagy áldozó pap-
nak nevezünk, hogy az embereket emlékeztesse s azok-
nak Isten nevében, aki mindeneket teremtett, lelkükre be-
széljen.» 

erre a visszásságra, figyelmeztetik rendületlen arcátlansággal feleli : «Oui, cela 

était autrefois, mais nous avons changé tout cela.» (Igen, azelőtt ügy volt, de 

mi mindezeket megváltoztattuk. 
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«Még a fekete Dahomeyben sem feledték el azt, hanem 
csak az éhhagymáz után. Mungo Park gyámoltalanul sü-
lyedt el, hogy egy néger falunak fája tövében meghaljon, 
ami mindnyájuknak szemében borzasztó fehér tárgy volt. 
De a szegény fekete asszonynak és leánynak kebelében, kik 
ijedten álltak mellette s akiknek egész földi vagyonát és 
alapítványi tőkéjét egy kis rizszsel töltött spanyol tökből • 1 

készült hordó képezé — olyan szív dobogott, mely sokkal 
gazdagabb vala, mint a laissez-faire; rizsüket királyi bőke-
zűséggel főzték meg számára; minden éjjel nála énekeltek, 
s míg ők gyapotruháikat fonták, azalatt ő feküdt és aludt: 
«Legyünk részvéttel a szegény fehér ember iránt; nincs 
anyja, aki tejet adjon neki, nincs nővére, aki rozsot őrölne 
számára!» Szegény fekete, nemes szívű asszony, — te igazi 
lady vagy: nemde téged is az Isten teremtett; hiszen te 
benned is volt valami az istenségből!» 

«Gurth, a szász Cedricnek1 jobbágya fölött a szoba-
tudósok és mások számtalanszor sajnálkoztak. Gurth, aki 
nyakában a fémgyűrűvel Cedricnek disznóit az erdő szögle-
tében őrizte, természetesen nem nevezhető az emberi bol-
dogság hű képmásának: de nekem úgy tetszik, hogy Gurth 
a szabad ég alatt, fris légtől, vidám lombozattól és árnyéktól 
környezve s arról teljesen meggyőződve, hogy ha naplemen-
tével haza megy, otthon kész vacsora és kedélyes család 
várja, — az uj kornak némely napszámosához és proletár-
jához hasonlítva, aki nem született jobbágynak,2 nagyon bol-
dog lehetett. 

1 \Valtér Scottnak «Ivatihoe» című regényében. Gurth nyakában gyűrűt 

viselt ezzel a fölirással : «Gurth Cedric tulajdona.» 
2 Raumer F . 1835-ben Manchesterből így ir : «kiváló figyelmet fordí-

tottam a gyapotgyárban foglalkozó gyermekekre . . . A munka kivétel nélkül 

könnyű és egyszerű, de azt még sem lehet tagadni, hogy bármily könnyű 

munka is, naponta 12 órán át folytatva a gyermekre nézve túlságosan sok, 

hogy egész életükben csak egyetlen gépies fogást tanulnak meg, lelkük mű-

veletlen s az iskolába járásra sem idejük, sem erejük nem marad. A gépek-

nek mindennemű tökéletesítése mind nélkülözhetőbbé teszi a meglett korú 

férfiak munkáját, s csak szaporítja a gyermekek keresletét. így keletkezik 

részükre a foglalkozás, mi több, a rabszolgaság, aminő a világtörténelemben 

m é g nem fordult elő . . . Midőn a gyáros nekem azt mondá, hogy a gyerme-

kek mindnyájan megelégedettek, az egyik gyerkőc a fejét tagadólag rázta, Midőn 

ezután nemsokára ebédelni mentek, az utcán ezt a fiút megszólítám s kérdem 

tőle, hogy miért rázta a fejét. Én — mondá — magamért, nem a többi helyett 

ráztam. Azután kérdésemre így folytatta: É n falun születtem s tíz éves ko-

romban kénytelen voltam disznókat őrizni. Ez különféle okokból nem tetszett 

pekem, s minthogy a városi életről sok mindenfélét hallottam, elszöktem s 

1 
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«Úgy látszik, hogy Gurthnak nyakát a fémgyűrű nem 
dörzsölte : Cedric megérdemelte, hogy urának hivja. A disznók 
Cedricnek tulajdona voltak, de azért azokból Gurthnak is 
jutott egy-két falat. Gurthnak meg volt az a kimondhatatlan 
megelégedése, hogy magát embertársaival a földön, habár 
nyakszalag útján is, föloldozhatatlanul rokonnak érezze. 
Voltak fölebbvalói, alattvalói s egyenrangú társai, - j Gurth 
most már régen föl van szabadítva; ő már megkapta azt, 
amit mi szabadságnak nevezünk. Úgy tanultam, hogy a 
szabadság isteni dolog. Azonban a szabadság, ha az éhen-
halás szabadságává változik, nem ilyen isteni dolog.» 

«Szabadság? Azt mondhatnók, hogy az embernek va-
lódi szabadsága abban áll, hogy az igazi ösvényt meg-
találja, vagy kényszeríttessék arra, hogy megtalálja és azon 
járjon. Hogy tanuljon és megtaníttassék arra, hogy minő 
munkára legalkalmasabb, és azután akadály nélkül megen-
gedtessék neki, vagy hogy alkalmat nyerjen, kedvet kapjon, 
hogy kényszer útján is ahoz kösse magát és azt folytassa! 
Ez az embernek tulajdonképen való boldogsága, becsülete, 
«szabadsága» és jólétének összege; ha ez nem szabadság, 
akkor részemről keveset adok a szabadságra. Annak, aki 
köztudomás szerint őrült, nem engeded meg, hogy a mély-
ségbe dobja magát; szabadságát korlátozod, aki bölcsebb 
vagy mint ő, és őt még kényszereszközökkel is vissza-
tartod a mélységtől! Azonban minden ostoba, gyáva és 
buta ember csak némileg kevésbé tébolyult; valódi szabad-
sága tulajdonkép abban állana, hogy egy bölcsebb egyén 
őt, midőn tévútra jutott, szelíd, szigorú vagy a legszigorúbb 
módon megragadhatná, rendreutasíthatná s kényszeríthetné, 

csakhamar munkára találtam ebben a gyárban. Kezdetben örültem, bámultam 

és csodálkoztam; de, kedves uram, mennyire vágyódtam vissza disznaimhoz! 

Hiszen ott mindenikkel tudtam a magam módja szerint beszélni s mindenik 

külön felelt. Beszélni, kiáltani, fütyülni, jobbra-balra terelni, kihajtani, behaj-

tani, lassan menni vagy futni, mily változatosság! Itt azonban egész nap 

ugyanaz az egy fogás, a kiabálás és fütyülés mit sem használ, türelmetlenül 

ráütni pedig tiltva van s a többi munkásokkal beszélni a zajtól nem lehet. 

A disznók kuikolása sokszor nem tetszett; de mit nem adnék most, ha va-

lamely fonógép annyi kifejezésteljes hangot adna, mint egy disznó! S azután 

ott hallék maciarakat is énekelni, láttam a napot fölkelni és lemenni, néztem 

a felhőjárást, örültem, midőn minden zöldéit és virágzott s kilátásom volt a 

disznóktól a tehenekhez vagy a lovakhoz jutni, lovagolni, kocsizni, vetni, 

aratni és még sok más egyebet d o l g o z n i ! Itt egész életemben fonalat kel l 

kötöznöm s gyapotrongyot válogatnom. Higy je el, uram, most ostobább 

vagyok, mint disznóim s talán nem is volnék képes azokat kel lőképpen 

őrizni.» (F. v. Raumer, England. 1842. II. 4 1 3 — 4 1 5 . ) 



hogy helyesebb úton járjon. Oh, ha te valóban az én idő-
sebbem, seigneuröm, presbyterem vagy papom1 — ha te 
csakugyan az én bölcsebbem vagy, bárcsak a jótékony 
ösztön arra vezetne és kényszerítene, hogy engem meghó-
díts, nekem parancsolj. Ha te jobban tudod mint én, hogy 
mi a jobb és helyesebb, akkor kérlek az Istenre, kényszeríts, 
hogy azt tegyem; használd bár a legszigorúbb rendszabá-
lyokat, a legkeményebb kényszereszközöket, csak ne engedj 
a mélységbe alázuhannom! Az keveset használ nekem, hogy 
az összes hírlapok «szabad embernek» neveznek, ha ván-
dorlásom halállal és hajótöréssel végződik! Oh, bár a hírla-
pok rabszolgának, gyávának, bolondnak neveztek volna, s 
nem gyalázatos halált, hanem férfias életet nyerek vala. — 
A szabadságnak uj meghatározásra van szüksége.» 

«Mik voltak az összes néplázadások s a Peterloo-nál2 

kezdődött ordító fölkelések egészen a Place-de-Gréveig ? 
Ordítás, szótagolatlan kiáltozás, mint a néma egyén dühe 
és kínja: a bölcseség fülében úgy hangzanak azok, mint ta-
gozatlan esdeklósek: «Vezess, kormányozz engem! Ürült és 
nyomorult vagyok és nem tudom magamat kormányozni!» 
Valóban az összes emberi jogok között a legelidegeníthetet-
lenebb a tudatlan embernek az a joga, hogy a bölcsebb öt 
vezesse s szelíden vagy erőszakkal az igaz úton tartsa. Ezt 
maga a természet már kezdettől fogva így rendelte; és a 
társadalom a tökéletesség felé közeledik, amennyiben ezt 
mindinkább igyekszik megvalósítani! Ha a szabadságnak van 
értelme, akkor ez annak a jognak az élvezetét jelenti, mely 
az összes jogoknak élvezetét foglalja magában. Ez mindkét 
részről szent jog és szent kötelesség s a kettő között levő 
összes társadalmi kötelességeknek foglalata. Miért fárad az 
egyik annyira kezeivel, ha a másiknak nem kell magát szí-
vével és fejével még sziintelenebbül fárasztania? Az izmos 
iparos nem találja gyermek-játéknak, hogy hajlíthatatlan 
nyers anyagát a szükség szerint alakíthassa; s az emberek-
nek vezetése sem műkedvelő időtöltés; mert hogy mi lesz 
belőle, ha azt hagyományosan műkedvelői dolognak tartják, 
azt láthatjuk. — A vad paripa hontalanul vágtat a vadon-
ságon keresztül; de nem is tesz nektek semmit, hanem csak 
önmagának.» 

«Ha az utolsó félszázadnak görcsös rángatódzásai és 
küzdelmei a szegény rángatódzó Európát valami igazságra 
megtanították, akkor ez csak a következő — mint sok más-

1 Ezek mind az idősebb kort fejezik ki. 
2 Lancaster grófságnak munkás kerületeiben, hol 1819-ben véres jele-

netek fordultak elő. 
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nak a foglalatja — lehet: t. i. hogy Európának valódi aris-
tokratiára, valódi papságra van szüksége, mert különben 
nem állhat fönn. Erőszakos francia forradalmak, Napoleon, 
Bourbon korszakok nem végződne másban, mint a mit sem 
végző Lajos-Fülöp1 korszakban: megtaníthattak volna már 
arra, hogy az ál aristokratia elviselhetetlen; hogy az aris-
tokratiának megvetése, szabadság és az egyenlőségnek rend-
szere lehetetlenség, és hogy a valódi aristokratia nélkülöz-
hetetlen s nem egy könnyen lehet rá szert tenni.» 

«Aristokratia és papság, kormányzó és tanító osztály : 
e kettő néha egymástól külön és egyetértésre törekedve, 
néha egyesülve, úgy, hogy a király egy személyben pap-
király is; a két elem nélkül társadalom még nem állott 
fönn és nem is fog egy sem fönnállani. Az már az ember 
természetében fekszik: még a legköztársaságibb államban 
sem fogsz oly félreeső falvat találni, ahol ezt a két hatalmat 
lényegileg vagy tényleg föl nem találod. Az ember, bármeny-
nyire vonakodjék is, tartozik a fölebbvalóknak engedelmes-
kedni. E kényszerűségnél fogva társadalmi lény; másképen 
nem is tudna társulni. Azoknak engedelmeskedik, akiket job-
baknak, bölcsebbeknek és bátrabbaknak tart, mint ö maga; s 
az ilyeneknek mindenkor is fog, még pedig szívesen és örömest 
engedelmeskedni. A bölcsebbek és bátrabbak: ezek lénye-
gileg mindig és mindenütt aristokratiát képeznek, minden 
határozott alakú társadalomban uralkodó osztálylyá, megha-
tározott alkotmánynyal, szerintünk törvénynyel, magántör-
vénynyel vagy kiváltságokkal biró aristokratiává fejlődik ; s 
ezt nagyon érdemes a világban megfigyelni. — Az aristok-
ratia és a papság — mondjuk — néha egyesülnek. Mert a 
bölcsebbek és a bátrabbak tényleg csak kis osztályt képez-
nek: nincs bölcs ember, akinek szükséges nem lett volna 
előbb bátornak lennie, különben sohasem lehetett volna 
bölcs. A nemes pap előbb mindig nemes aristos volt s végre 
még valamivel több is. Ha AxzELM-tek, BECKET-tek, SÁM-
SON apátok, JOHNSON SÁMUEL-tek2 nem lettek volna eléggé 
bátrak, mikép lehettek volna bölcsekké ? •—• Ha az a valódi 
aristokratiátok esetleg vagy szándékosan két osztályra osz-
lott, semmi kétség sem foroghat fönn az iránt, hogy a papi 
osztály magasztosabb, a másik pedig kimagasló, mint tevé-

1 írva 1843. évben. 
2 Anzelm, Canterbury érsek nemes, jámbor gondolkodó s a tizenegye-

dik századnak nagy theologusa, Becket Tamás a tizenkettedik századnak 

vértanúja; mindkettő hős lelkű, bátor védelmezője az egyháznak a korona 

túlkapásai ellen ; Sámson, edmundsbury-i apát kolostorának bölcs szerzetese 

és reformátora, Johnson Sámuel múlt századbeli híres iró és erkölcstanár. 



keny kéz, mint vezető fő. A gyakorlatban azonban épen az 
ellenkezőre találunk: ez annak a jele, hogy az intézmény 
már szenvedett; hogy szakadás állott be, mely tovább ter-
jed mindaddig, mígnem az egész szétmállik.» 

«Elmondhatjuk, hogy Angliában, de egyátalán Európá-
ban ez a két erő vagy lényeges erő tevékenységgé vagy 
tényleges valósággá fejlődött, még pedig nemesebben és 
tartalmasabban, mint amit a világnak bármely tája valaha 
láthatott. Ezt a lelki vezérség és a gyakorlati uralom, mint a 
nagy, öntudatos törekvésnek, vagy az emberek véghetetlen 
öntudatlan ösztönének és szükségleteinek gyümölcsét alapí-
tották; ami egészen sajátságos látvány. Míg sok mindent 
elfeledett az emberiség, addig mindenütt lát az ember kirá-
lyi palotát, a királyi várkastélyt, udvart és urakházát; a 
tengertől kezdve a tengerig nem találni egy talpalatnyi föl-
det, melynek királya és alkirálya, ura, grófja, hercege vagy 
bármily néven nevezendő birtokosa nem volna; akinek az 
országot átadtátok, hogy abban titeket kormányozzon.» 

«S ami még megindítóbb, hogy nincs falu, melyben 
szegény földészek laknak, hogy ott egy vagy másfélekép 
egyházi intézmény ne volna; — gondozott épület, jövede-
lemmel és harangtornyocskával ellátva, szószékkel, könyv-
állványnyal, könyvekkel és hagyományos szokásokkal: szóval 
meg van annak a lehetősége és szigorú szabálya, hogy le-
gyen ott ember, aki az emberekkel lelki dolgokról beszél-
jen. Nagyon szép dolog, sőt átalános elsötétiilésében és 
elsülyedésében a legszebb és legmegindítóbb dolgok közé 
tartozik, miket csak földön látni lehet. Ez a szónok korunk-
ban természetesen nagyon eltért a fölvett ponttól, s el is 
tévesztette a pontot szemei elől: és mégis ki az utóvégre, 
akit vele összehasonlítani tudnánk? Az olyan embert, aki 
bármily kis mértékben is arra adja magát, hogy az emberek 
lelkéről gondoskodjék, hasonlítsuk össze azzal az emberrel, 
aki nem akar más egyebet tenni, mint az emberek fogoly-
madarait .lelövöldözni. Szeretném, ha ez a szónok a helyes 
pontot újra megtalálná s ahoz makacsul és lángoló buzgalom-
mal ragaszkodnék, mert az ilyen emberre még szükségünk lehet! 
A szónoki hivatalnak, mely az igazságot élő szóval, sőt élő 
alakban, mint öszszerü, gyakorlati előkép hozzáférhetővé te-
szi, minden iró és nyomtató hivatalainkkal együtt maradandó 
hivatása van.» 

«A jövőnek távoli és legtávolibb vázlatát csakugyan 
minden módon látnunk kellene már; azt t. i.: hogy «Isten 
dicsőségének egyik vagy másik alakban még ebben az ipar-
korszakban is ki kellene az emberi szívben fejlődnie; mert 
különben zűrzavarban, nyomorultan, ziláltan haladnának to-



vább s vad föloszlásban mennének tönkre. A másik vázlat 
vagy további jóslás korlátoltabb és messzebb is van ugyan, 
de azért nem kevésbé látszik bizonyosnak : hogy Izraelben 
újra király lesz; az elismert rendnek és kormánynak rend-
szere; s mindenki kényszerítve fogja magát érezni annak 
végrehajtására, amit a király jogosnak tart. Ezt is a jövő 
alkatrészének tarthatjuk; mert ez is az Örökkévalótól van; 
— ez is a jelenből való, habár számosok elöl el van rejtve, 
s a múltnak egy mozgalma sem történt meg enélkül. Valódi 
és új függetlenség, ipar aristokratia, valódi nem képzelődő 
aristokratia reánk nézve nélkülözhetetlen és kétségtelen.» 

«De miféle aristokratia az, amely új, sokkal gazdagabb 
és eszményibben alakult viszonyokkal és föltételekkel bir, 
mint a régi harcoló hűbéres aristokratia volt! Mert meg 
kell gondolnunk, hogy a hőskölteményt tulajdonképen nem 
a «fegyver és az ember», hanem a «szerszám és az ember» 
képezi, ami aztán egészen, végtelenül különböző hőskölte-
mény. Aztán azt is meg kell gondolnunk, hogy most az 
embert nem lehet fémből való nyakszalaggal embertársához 
csatolni; — épen nem; s hogy ez a nyakszalaggal való 
bánásmód Európából minden alakjában egyszer s minden-
korra eltűnt. A hatalmas demokrátia utcáinkon portyázva 
ennyit vitt véghez; visszavonhatatlanul, semmi ellenvetést 
sem tűrve! Az mindenesetre igaz, hogy az ember más em-
bernek született jobbágya s bizonyos más embereknek szü-
letett ura, másokhoz születésénél fogva hasonló, akár elis-
meri ezt a tényt, akár nem! Nagy baj rá nézve, ha ezt nem 
képes elismerni, addig zavarban van s veszedelméhez köze-
leg, míg a tényállást el nem ismeri. De jelenleg egy ember 
se jobbágya a másiknak és nem is lesz az többé; most 
arra törekedjetek, hogy öt más, nemesebb és szellemesebb 
módon kössétek le. Egyszer s mindenkorra szabaduljon meg 
a nyakszalagtól, s nyerjen szabad munkatért, amennyire öt 
tehetségei képesítik: — azt hiszitek, hogy nem lesz rátok 
nézve ebben az új állapotban hasznosabb? Bocsássátok el 
öt mint bizalmastokat, mint szabad embert; s este gazdag 
keresettel fog hozzátok visszatérni! Gurth csak disznókat 
tudott őrizni; ez azonban számotokra városokat fog építeni, 
vad világrészeket meghódítani. - - Bizonyára az a legfogó-
sabb kérdés, mely eddig az emberek előtt áll, hogy miké-
pen áll meg a nélkülözhetetlen fönség az elkerülhetetlen 
demokratiával összeköttetésben! ezt a kérdést csak évek — 
századok fogják majd megoldani. Evek és századok — de 
senki sem tudja, hogy azok minő színezetűek lesznek; — 
áldásosak vagy áldástalanok fognak lenni aszerint, amint 
vitézül törekedve előre haladnak, vagy rothadó hazugságban 
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és műkedvelők módjára a haladásról csak beszélnek. Mert 
itt vagy a benne való haladás, vagy pedig a föloszláshoz 
vezető gyors és mindig gyorsabb haladás szükséges.»1 

CARLYLE a «Sartor Resartus»-ban azt fejtegeti, hogy a 
vallásoknak modern átváltozása alkalmával, különösen Ang-
liában két főfelekezet támadt; az egyik a rongyos koldusok 
és szegény rabszolgáknak, a másik a dandyknek a felekezete. 
Az elsőről így nyilatkozik: 

«Alkotmányukon némi zárdai szellem látszik, mert úgy 
látjuk, hogy a két zárdai fogadalom, a szegénység és enge-
delmesség fogadalmai által vannak lekötve, amely fogadal-
makat, különösen az elsőt, kiváló figyelemmel és pontosság-
gal teljesítik; sőt azt is hallottam, hogy őket már születésük 
előtt megmásíthatatlanul erre a fogadalomra szentelik. Azt 
azonban semmi alapos okból nem gyaníthatom, hogy a 
harmadik szerzetesi fogadalmat, vagyis a tisztaság fogadal-
mát is szigorúan megtartanák. Annyiban a dandyk felekeze-
tét látszanak utánozni, amennyiben ők is különös öltözéket 
viselnek. Ruházatuk különféle tarka-barka színű csúcsokból, 
szegélyekből és derékokból áll. Ruháikat különféle alakban 
fölvarrott gombok, szalagok és zsinórok tartják össze, mikhez 
még bőrből, kenderből vagy szalmából készült deréköv járul. 
Azt hinné az ember, hogy a Herthának vagyis a földnek 
imádói, mert folytonosan ásnak vagy dolgoznak, vagy pedig 
magános celláikba zárkózva, a földből nyert tárgyakkal foglal-
koznak, csak ritkán tekintve föl az égre, s akkor is egészen 
közömbösen. Különben pedig a druidák módjára sötét laká-
sokban laknak. Sokszor házaikon még az ablakokat is ösz-
szetörik s ruhafoszlányokkal vagy más átláthatatlan tárgyak-
kal dugják be a nyílást, mignem a rendes, szokásos sötétség 
beáll. Az étrendet illetőleg, szintén különös szabályaik 
vannak. A szegény rabszolgák mind rizs- vagy gyökére vök; 
némelyek halevök s sózott heringgekkel élnek. Másféle állati 
tápláléktól tartózkodnak, kivéve talán a természetes módon 
elhullott állatokat. Legfőbb táplálékuk a burgonya, melyet 
megfőzve, minden más járulék nélkül fogyasztanak el. Val-
lási ünnepélyeik alkalmával a rozspálinka elmaradhatatlan és 
azt nagy mértékben fogyasztják.» 

A másik felekezetről így ir: «Ezeken a manichkeismus-
nak bizonyos neme fölismerhető, bár nem a gnostikusok 
alakjában, ügy szintén — mert az emberi tévely körben 
mozog s bizonyos idő múlva ismét fölszinre jön — némi 
hasonlóság az athosi szerzetesek babonájához, akik maguk-
tól minden táplálékot megvonván s köldöküket sokáig feszül-

1 Cnrlyle. Works XIII. 233. 261. 262-264. 299—302. 



ten szemlélvén, ebben a természetnek valódi titkos jelenését 
s az elfátyolozott menyországot látták. Nézetem szerint ez 
úgy tűnik föl, mintha a dandyk felekezete nem volna egyéb, 
mint az ős babonának, az önimádásnak az új korhoz alkal-
mazott módosítása . . . Magukat tisztáknak s különcöknek 
tetetik, különös ruházat, valamint, a lehetőség szerint külö-
nös nyelv a tört lingva franca, vagyis a francia-angol nyelv-
keverék által igyekeznek magukat megkülönböztetni, egészen 
úgy viselkednek, mint a nazarénusok s iparkodnak magukat 
a világtól szeplőtelenül megőrizni. Vannak templomaik, me-
lyek közül a legnagyobb mint a zsidóké, fővárosukban van s 
almack's-nak hívják, — mely név bizonytalan származású. 
Ajtatosságukat és istentiszteletüket többnyire éjjel tartják, 
vannak főpapjaik és föpapnöik, kik azonban nem életfogy-
tiglan viszik hivatalukat. A szertartásukat, amely némelyek 
szerint mánad eredetű s talán hasonlít az eleusini és kabiri 
szertartásokhoz is, szigorúan titokban tartják. Szent könyveik 
is vannak. Ezeket divatregényeknek nevezik; e könyvek 
canonja azonban nem teljes, mivel némelyek canoniak, mások 
pedig nem azok.» 

«Hitágazataik a következők: 
1. A kabáton nem szabad semmi olyannak lenni, ami 

a háromszögre emlékeztet. Egyúttal a ruha hátulsó részén a 
ráncokat szorgosan mellőzni kell. 

2. A gallér nagyon fontos. Hátul alacsonynak s kissé 
behajlítottnak kell lennie. 

3. A finom ízlésű embernek a divat semmiféle fék-
telensége nem engedheti meg, hogy a hottentotta jól kifejlő-
dött hátulsó részének hódoljon. 

4. Leginkább ajánlásra méltó a fecskefarkú díszkabát. 
5. A müveit embernek józan értelmességét leginkább 

meg lehet ismerni gyűrűinek megválasztásáról. 
G. Némi korlátozások között az ember fehér mellényt 

viselhet. 
7. A nadrágnak a csípőn fölül feszesen kell állania. 
«Egyelőre megelégszem azzal, hogy mindezeket az elve-

ket szerényen bár, de határozottan és föltétlenül tagadom.» 
Miután ezt előrebocsátotta, a következtetéseket vonja le: 
«Én ezt a két felekezetet határtalan s tényleg példát-

lan, — a «társadalom gépezete» által forgatott — ellentétes 
tulajdonságú telepekkel fölszerelt villanygépnek nevezném. A 
szegény rabszolgaosztály a tagadó, a dandy osztály az 
igenlő végpontot képezi. Az utóbbi óránkint vonzza a nem-
zetnek villamosságát, vagyis a pénzét magához és tulajdo-
nítja el. A másik pedig a tagadó villamossággal vagyis az 
éhséggel van elfoglalva, mely épen oly hatalmas, mint amaz.» 
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«Most még csak futólagos szikrákat láttok, de várjatok 
csak, míg az egész nemzet villamos állapotba jut, míg az 
egész életvillamosság nem lesz többé semleges, hanem két 
elszigetelt, t. i. positiv és negativ részre — a pénzre és 
éhségre — föloszlik, és így két nagy világ üteg fog egy-
mással szemben állani! Egy kis gyermek is képes ujjacská-
jával a két elemet egymáshoz közel hozni és akkor — mi 
lesz akkor? A földet, mintha utolsó ítélet lenne, menydör-
géssel jövő villámcsapás beláthatatlan füstgomolyban rom-
bolja szét, a nap elveszti vonzkörében egyik holdját s nem 
lesz többé holdfogyatkozás. Vagy lássunk még egy jobb 
hasonlatot.» — Ezzel beszédét félbeszakítja s bennünket 
egészen a saját okoskodásunkra hagy.1 

Ép ily mogorván hangzik az az ismertetés is, melyet 
CARLYLE a modern Anglia irodalmában a tudomány szem-
pontjából legértékesebb müvének végén közöl. «Anglia 
Geniusa», irja Cromwell életrajzában, «nem száll többé föl a 
nap felé, hasonlóan a szélvészben röpködő sashoz, amely 
hatalmas ifjúságát megújítja, mint John Milton mondja, hogy 
ezt tette, Anglia Geniusa inkább hasonló a falánk gólyához, 
amely táplálékra, de különösen bőrének épségére vigyáz, 
ellenkező részével áll a nap felé, strucmadár fejét a bokorba 
rejti, régi egyházi ruhák és királyi palástok közé, vagy 
bármiféle védelemre talál s így várja be aztán a dolognak 
kimenetelét. A dolognak kimenetelét sokáig kellett várni; 
de most már látható, hogy az elkerülhetetlen. Nincsen az a 
durva, földi élelemre figyelmes és fejét csalékony rongyokba 
rejtő gólya, mely egy napon föl nem ébred, habár a 
posteriori eljárás folytán is, ha már máskép nem ébred-
het föl.»2 

TAINE ezt «furcsa tréfának», «bohóc élcnek» nevezi. 
Megengedjük, hogy a kép különös, sőt fanyar is, de CARLYLE 

szájában borzasztóan komoly jövendölés s ezek a szavak 
tényleg legalább is oly találóak és alaposak, amily saját-
ságosak. 

CARLYLE a szó legnemesebb értelmében conservativ és 
a legnagyobb mértékben aristokra ta. Ennek dacára vagy 
méginkább ezért sokszor és gyakran megleckézteti az előkelő 
világot, oktatva azt kötelességeire és megfeddve, mivel kö-
telességét nem teljesíti. 

Az embereknek szükségök van a kormányzásra, a bölcs 
vezetésre, sőt joguk is van arra, hogy őket kormányozzák. 
Az értelmeseknek, a tehetségeseknek, a szellemileg és anya-
gilag hatalmasoknak örök k'ótelesség'ók kormányozni; azaz 

1 Carlyle, Sartor Resartus III. 10, — (Works. 1870. I. 2 6 5 — 2 7 6 . ) 
8 Cromwel's Letters IV. 226. (Tauchnitz Edit.) 



kötelessége mindenkinek a saját körében és hivatásában al-
kalomadtán és állásából kifolyólag tevékenynek és a segély-
adásra késznek lennie úgy, hogy a természettől és az isteni 
gondviseléstől nyert erőit, előnyeit annak a községnek, 
amelyhez tartozik s amelynek nemes tagja javára értéke-
sítse, fölhasználja; hogy abból a község hasznot húzzon, 
hogy abban értelmes, tehetséges, nagy birtokkal rendelkező 
emberek legyenek. Azért a tehetséggel megáldott emberek 
embertársaik iránt tartozó gyakorlati kötelességeiket büntet-
lenül nem mellőzhetik s ha azokat elhanyagolják, tartoznak 
viselni azoknak okvetetlenül bekövetkező következményeit; 
mert a természet mindig hü önmagához; az emberi és az 
állami, valamint a természeti és az erkölcsi viszonyokban 
az ok és az okozat egymást föltételezik és egymástól elvá-
laszthatatlanok. — Ezek a gondolatok és ez a valóban 
aristokratikus érzelem jellemzi Carlylenek összes iratait; ez 
és csakis ez, nem pedig a demokratikus irigység ösztönzi öt 
a többek közt arra, hogy az angol nemességhez a követ-
kező, korholó beszédet tartsa: «Mily üdvös lenne az mind-
nyájunkra nézve, ha aristokratáink, a kiválasztott «legjobbak 
és legnemesebbek» bölcsek akarnának lenni! Ha pedig nem, 
— akkor Isten hangját a viharból is érthetően kiveszem. 
Igen, én a mindenható, hatalmas Istennek hálát akarok 
azért adni, hogy ö bármily borzasztó módon s bármily 
igazságosan haragudjék is reánk, így szólt: «a henyélésnek 
legyen vége !» 

«Hivalkodó, bármily fényesen öltözködve hivalkodol is, 
s bármennyi nemesi levelet mutass föl: azt tanácsoljuk 
neked, vágd zsebre leveleidet, menj haza és ne lármázz 
hiában. Szívünk téged meg akar menteni; úgy azonban, 
amint itt jelen vagy, szerencsétlen viszás helyzetedben, nincs 
más nálad, mint sárga pergamentpapír, telve pöffeszkedéssel, 
oldaladon puskapor tülökkel és vadásztáskával, ugyan mond 
meg, ki birná az istenek és emberek közül szomorú sorsodat 
tőled eltávolítani ? Fogadd el a tanácsot; láss utánna, hogy 
nincs-e ezen a földön számodra munka; hogy nem vár-e 
reád más kötelesség az életben, mint a hivalkodás? Tuda-
kozódjál, igyekezzél komolyan tudakozódni komoly rémü-
lettel; mert a válasz neked így szól: lenni vagy meg-
semmisülni.» 

«Mennyire sajnálandó, hogy az embereknek nemcsak 
hogy vallásuk nincsen, de érett megfontolásuk sincs, s 
járnak-kelnek lármázva, mellékes dolgokon törve a fejüket, 
nyitott, de azért mitsem látó szemekkel legtöbbnyire úgy — 
mint aki nyitott szemekkel alszik.»1 

1 Past and Present p. 2 1 6 — 2 1 7 . 
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«Újra és újra kérdezem, hogy mit mondjunk a hi-
valkodó aristokratiáról, Anglia földbirtokának tulajdonosairól; 
akiknek köztudomású hivatásuk Angliának jövedelmét tisz-
tességes módon elkölteni, fogoly-madarakra vadászni és ha 
a pénz és a kényelem megengedi, kellemes időtöltésképen 
a parlamentben és a negyedévi gyűléseken mükedvelősködni ? 
Szomorú szívvel, az ég és a föld hallatára mondjuk, — hogy 
szótalanul és némán állunk itt bámulva és nem tudjuk, hogy 
mit mondjunk. Hogy az emberiségnek némely osztálya föl 
legyen jogosítva, hogy a földnek velejéből élhessen s azért 
semmi kötelessége ne legyen, ez oly jelenség, mely azelőtt 
ennek a bolygónak felületén soha elő nem fordult. Az ilyen 
osztály tünékeny kivétel és állandó nem lehet, vagy pedig a 
természet törvényeinek kellene megszünniök. Már pedig ez 
jó ideig létezett; az utóbbi ötven év alatt gyorsan elérte 
virágzásának tetőpontját. Meg kell ismernie kötelességét és 
azt teljesítenie, különben el kell pusztulnia a földszinéről, 
amely munkásoknak, nem pedig henyélöknek lakhelye.» 

«A semmittevő aristokratiának a sorsa, ha annak eddigi 
életmódját a törvényekben és más ilynemű iratokban olvas-
suk, olyan szédítő mélység, amely bennünket borzalommal 
tölt el. Igen, kedves, rókaüldözö testvéreim, a ti pirospozsgás 
arcotok, gabonatörvény-majoritástok, védvámjaitok, meg-
vesztegetés útján eszközölt választásaitok és zajos tetszéstek 
által a gondolkodó szem a titeket fenyegető veszélynek bor-
zasztó képét látja, amit szóval kimondani is iszonyú; látja a 
végzetteljes: «Mene-Thekel» kéziratot. — Jó Istenem, hát 
az a semmittevő, kéjelgö francia aristokratia azelőtt ötven 
évvel nem így szólt-e : «Nem élhetünk meg, nem folytat-
hatjuk életmódunkat, nem öltözködhetünk ós pompázhatunk 
rangunkhoz képest; birtokainknak jövedelme nem elégséges, 
többre van szükségünk, bennünket az adó alól föl kell men-
teni», gabonatörvényre van szükségünk, hogy jövedelmünk 
emelkedjék? Ez 1789-ben volt, és négy évvel később — 
hallottatok-e valamit a cserző vargákról Meudonban, ahol a 
meztelenek emberbörböl készítettek maguknak nadrágot ? 
Az irgalmas Isten távoztassa el tőlünk a veszélyt; bárcsak 
bölcsebbek és azáltal kevésbé boldogtalanok lennénk i»1 

«Az olyan felsőbb osztály, melynek teljesítendő köteles-
ségei nincsenek, olyan mint a mélység fölé ültetett fa, mely-
nek gyökereiről a föld leomlott. Ezenkívül a természet nem 
ismer senkit, aki bizonyos tekintetben vértanú nem volna. 
Van itt olyan, aki igényt tart arra, hogy pompás életet él-
jen, elzárkózva, biztosítva minden dolog, minden hiány, ve-

1 Past and Present p. 2 2 2 — 2 1 7 . 



szély, vesződség ellen, melyeknek egyedüli legyőzője a 
munka; aki följogosítva érzi magát arra, hogy elpuhult ké-
nyelemben, minden feszélyezés nélkül üldögéljen, míg minden 
munkáját és az életnek reá rótt terheit helyette mások vé-
gezik ? És az ilyen még magát nemes embernek nevezi ? Azt 
mondja, hogy ősei dolgoztak helyette; vagy a hazárd játé-
kokban szerencsések voltak : és ő itt ül és bevallja minden 
aggodalom nélkül, sőt büszkén, hogy ő és övéi emberemlé-
kezet óta sohasem dolgoztak. Országos törvény és mi világ-
törvénynek nevezzük, hogy minden ismert ember között 
egyedül ő az, akinek más dolga nincs, minthogy a számára 
készített ételt elfogyaszsza és hogy magát az ablakból le ne 
dobja. Még egyszer mondom, hogy ennél különösebb látvány 
még nem fordult elő a nap alatt.» 

«Mit jelent a nemesség, ha az csakugyan «nemes» ? A 
valódi nemesség kezdettől fogva abban állott, hogy másokért ' 
vitézül szenvedjünk s másokat ne engedjünk érettünk szenvedni. 
Az emberek között az a legelső, aki azoknak élén áll s aki 
veszély idején, midőn a többiek mind visszariadnak s midőn 
a veszedelem, ha le nem gjfezik, többieket mind elnyelné, 
előre megy. A földön minden nemesi korona: töviskoszorú 
és az is marad. Miért nevezték el hősnek a pogány Her-
kulest ? Azért, mert némái oroszlánokat ütött agyon, Augias 
istállóját kitisztította, olyan tizenkét dolgot végzett el, 
amelyek csak Istenre nézve nem voltak terhesek. Valamint 
a régi, úgy a modern s átalán minden társadalmi viszonyok 
között az aristokraták — vagyis azok, akik elbizakodva az 
aristokraták dolgait maguknak tulajdoníták — akár végezték 
azt, akár nem, foglalták el a tisztelethelyeket, amely helyek 
a nehézség, a veszély, sőt a halálnak helyei, ha az akadá-
lyokat le nem győzik. Meg kell szolgálni az életért. Miért 
kaptuk az életet, ha nem azért, hogy azt férfiasan vissza-
adjuk? Szállj le lustálkodó gőg, hagyd el puha párnáidat; 
legyen bátorságod megtanulni, hogy a nyomorultaknak minő 
dolguk van! Az orosz cár poros, nehéz munkát végző ács 
lett s nagyon nehéz napokat élt Saardam városának hajó-
gyárában ; pedig az ő célja a tiedhez képest nagyon csekély 
volt. Szállj alá; vállalkozzál a «tudatlanság és szűkölködés» 
lábaidnál tomboló borzasztó zűrzavarának meggyógyítására, 
mondván: «Meggyógyítom, vagy nézzétek én leszek az első, 
aki benne elveszek!» Ilyen a természet törvénye. Mindenütt 
és mindenkor kockára kell az embernek tennie életét; mun-
káját életének árán is el kell végeznie, mint a katonának. 
Nincs mai napság oly rendőri törvényszék, mely által az 
aristokratát kötelességének teljesítésére kényszeríteni lehetne: 
azonban ama törvényszék előtt, melyet ő maga is «becsület 



bíróság»-nak nevez, amely azonban a szükségességnek és az 
örök világítéletnek törvényszéke, ahol minden tény meg-
kapja a jogosultságát s ahol minden emberi lélek törvény-
széki szolgálatot végez, — ott felelős az aristokratia s ép 
most is ott vonják azt felelősségre.1 

1 Past and Present p. 2 2 3 — 2 2 5 . — Ebből , valamint Carlyle iratainak 

több helyéből láthatjuk, hogy az angol nemesség a franciát épen nem multa 

fölül, amint ezt Taine el akarja velünk hitetni. A franciának ítéletét itt is 

politikai és vallási előítélet befolyásolja, aki, különben is, mint demokratikus 

szabadszellem, hazájának nemességével közelebbről sohasem érintkezett, miért 

is a saját meggyőződéséből nem beszélhetett. Hillebrandt Károly máskép 

Tainenak szellemrokona, de akinek Franciaországban való több mint hüsz 

évi tartózkodása alatt ottani hivatalos állása következtében többször nyílt 

alkalma a francia aristokratiával közelebbről megismerkedni, arról kedvező 

és hízelgő bizonyítványt állít ki. A többek között ezeket m o n d j a : «Aki 

Franciaországot jobb oldaláról meg akarja ismerni, az jól teszi, ha a falusi 

g a z d a g nemességgel megismerkedik. Itt a falusi élet egészséges tevékenysé 

gével és egészséges örömeive], szívélyes vendégszeretetével s vidám társalgá-

sával mindinkább kifejlődött, fő leg mióta a legitim nemesség (1830) s kqsőbb 

az orleansi is (1852), a nagypolitikából mintegy kizáratva, csak a községi és 

megyei kormányzatban vehetett részt s mióta a városok lettek a radikálisok 

s a mindenkori kormányok kiizdterévé. K i tudja, hogy a nemzetnek nem-e 

ez a müveit s habár átalában királypárti érzelmű, mégis liberális gondolko-

zású része, mely 30 év óta ismét az önkormányzatot kezdte gyakorolni , fogja 

végre is Franciaországot újra helyreállítani ?» (K. Hillebrandt, Frankreich und 

die Franzosen. 3. Aufl. Berlin, 1879. S. 14°-) Más helyen így ir : «Azok a 

szabadelvű gondolatok (vagyis a hitetlenség), melyek a mult században a 

francia nemességet tiszteltté és nemessé tették, (? !) többé nem léteznek ; s 

az egész Faubourg Saint-Germain-ben Diogenes lámpájával is hiába keres-

nénk vallástalan vallásgúnyolót. Nem volt néposztály, mely 1870-ben ön-

feláldozóbban, hősiesebben s pártatlauabbul viselte volna magát, mint a régi 

nemesség.» (Zeiten, Völker und Menschen. III. 2 2 2 — 2 2 3 . ) Hillebrandt a 

«falusi nemességet» egyátalán a nemzet legegészségesebb részének tartja. 

(III. 290.) A ledér Párisban a divatos és szokásos vallásosság mellett valódi, 

mély, benső jámborság uralkodik ; ez azoknak az angol Íróknak a figyelmét, 

akik a párisi életet akarják leirni, elkerüli. (Greenvil le Murray, The Member 

for Paris, und Marshal], French Home Life. 1873.) «Bulver (The Parisians) 

már mélyebben lát s szeretettel és pontosan rajzolja az angoltól eliitő, szelid 

és g y e n g é d katholikus vallásosságot, mely a szellem fejlődésére s az akarat 

erősbödésére nézve károsabb lehet (?) ugyan, mint a protestáns, de a szívet 

és ábrándozó tehetséget nem hidegíti el, mint ez, hanem jótékonyan fölme-

legíti.» (III. 247.) Drumont Ede, a »Monde» szerkesztője, hazájának nemes-

ségéről Hillebrandtnál, a német publicistánál, sokkal kedvezőtlenebben nyi-

latkozik. De ebben a tekintetben a protestáns liberális külföldi, aki nemcsak 

Francia-, hanem Német-, Angol- és Olaszországnak viszonyait is hosszas 



m 

A «laissez-fairé, laissez-aller» törvények oh Westmins-
ter különböző módon fognak módosíttatni, átváltóztattatni 
és egészen újjá alakíttatni. Az embernek Isten világában 
a készpénzen való fizetésen kívül még más kötelezettségei 
vannak: a Westminsternek meg ke1' tanulnia ezekről is gon-
doskodni, ha azt akarja, hogy tovabo is fönnálljon és az 
eltartásra igényt tarthasson; — egyik vagy másik módon kell 
és fognak is róla gondoskodni; azt, bármi nehezen essék 
is, ki kell mondani, hangsúlyozni, s legalább némileg végre 
kell hajtani. És dg)/ gondolom, hogy ez nem történhetik 
meg elég korán! Mert a magára hagyatott mammonismus 
Midas-füleket kapott, s aranyhalmazai között éhezve ül, 
mert nincs kenyere; s a mükedvelőség vadászati eszközei-
vel s előkelő tekintetével ebben a komoly mindenségünk-
ben nagyon magas játékot játszik. «Az ember puszta te-
kintetével nagyon sokat ígér», de a jövedelmével talán sem-
mit sem?» 

«Mily nehéz munka lesz az, amit szárazföldi barátaink, 
akik már egy idő óta ügyetlenül rajta motyognak, a «munka 
rendezésének» neveznek; — olyan munka, melyet az ügyet-

ottan való tartózkodása folytán jól kiismerte, kétségen kívül sokkal illetéke-

sebb s tárgyilagosabb megítélője a viszonyoknak, mintsem a katholikus con-

servativ párisi hírlapíró. — Drumont szerint a francia nemesség szomorú 

hanyatlásnak indult ; Franciaországnak fensőbb köreiben hiányzik a keresz-

tény meggyőződés , a derékség és a méltóság. A francia nemesség többsége 

gyámoltalanságának oka a saját élvezetvágya s műveltséghiánya. K e v é s ki-

vétellel, minők pl. Broglie herceg és gróf Mun Albert, az aristokratia tel-

jesen képtelennek mutatkozik arra, hogy a nyilvánosság terén működjék. — 

«A párisi nagyclubnak összes tagjai között», irja Drumont, «nem találkozik 

tíz, aki de Maistre József műveit olvasta — de a munkavezetők s a párisi 

munkásoknak nagyrésze olvasta, sőt tanulmányozta Marx Károly műveit.» A 

nemesség vásárol ugyan könyvtára részére könyveket , m é g komoly könyve-

ket is, de azokat nem olvassa. «A komoly szellemi műveltségnek ez a hiánya 

akadályozza a nemességet, hogy az államban előkelő föladatát megismerhesse. 

Minden dicsvágy nélkül még gondolkozni is képtelen, örülvén, ha mások ve-

zetik, az élvezet szenvedélyének adja magát s az egyedüli ösztön, ami őt 

elragadja s vezeti: az öröm szeretete, az élvezet vágya.» «Epen úgy, mint 

száz tvvel ezelőtt nem indult meg, hogy a forradalom veszélyében erős 

védfal legyen, je lenleg is a fenyegető socialis veszélyekkel szemben egészen 

tétlenül ölében tartja kezeit. Es a francia nemességnek mégis van egy jó , 

nemes oldala ; többnyire egész csendben működnek, az ismeretlen szentek, a 

szegények és betegek vigasztalói és vigasztalónői. Áldással teljes működésük-

nek élő tanuja számtalan falu, mely éhezőket és szenvedőket többé nem 

ismer ; a nemesi kastélyok közelében ritkán lehet szegénységet látni.» (Dru-

mont la Francé juive. Paris, 1886.) 



len, szeles emberek kezéből ki kell venni s értelmes, mun-
kás, szerény és bátor férfiak kezébe adni, hogy azt minden 
késedelem nélkül megkezdjék s vele mind tovább haladjanak, 
ha azt akarják, hogy Európa továbbra is lakható maradjon. 
Ha az olyan hercegeket, vagy gyakorlati vezéreket, vagy 
akár a lelkipásztorokat is tekintjük, aminők Angliában van-
nak, akkor mindenesetre lankadni fog ebbeli reményünk. De 
azért bátorságunkat nem veszítjük el; még vannak bátor fér-
fiak, akik észrevétlenül köztünk élnek.»1 

A Stuartok visszatérése óta utilitaristák vagy kétkedők 
vagyunk. Csak a megfigyelésben, a statisztikában s a durva 
és öszszerü igazságokban hiszünk; vagy pedig kétkedünk, 
csak félig hiszünk, hallomásból s föltételcsen. Nincsenek 
erkölcsi, hanem csak ingatag meggyőződéseink. A kereske-
delem ösztönét elvesztettük, a kötelességet nem tekint-
jük akaratunk központjának, életünk egyetlen és rendületlen 

1 Past and Present p. 2 4 1 — 2 4 3 . — Epen, midőn a fönnebbi sorokat 

irók, szemünkbe ötlött Roéll bárónak, a «Deutsclies Adelsblatt» szerkesztőjé-

nek, egy nyilatkozata, melylye] olvasóitól elbúcsúzik: «Már lapunk alapítá-

sakor, körülbelül liárom évvel ezelőtt, abban a nézetben voltam, hogy nem 

h e r a l d i c a - g e n e a l ó g i a i nemesi lapról, hanem társadalom-politikai közegről 

lehet szó, amely a ^noblesse obi ige» álláspontjából a nemesi reform-mozga-

loir. zászlója legyen. E nézetem mellett a lapnak magatartása és iránya alig 

lehetett más, mint aminő volt. A socialis kérdés tárgyalását fölvett tárgyam-

nak eléje tettem, mert föl fogásom szerint a socialismus, bár testületileg kor-

látozva is, de a jövőnek gazdászati alakja s azért nem szabad ellene mű-

ködnünk, hanem azt lassankint és minden n a g y o b b zavar nélkül érvényre 

kell emelnünk. L e g f ő b b ohajom az volt, hogy ebben a vezérszerepet , a ne-

mességnek adjuk ; mert az a községekben egy csapásra visszanyeri vezér-

szerepét, ha ilyen fontos kérdésben ideje-korán kardot ragad. Ebből az 

álláspontból véve, mindenki be fogja látni, hogy én az egész kultúrharccal 

mért szállottam szembe. Mialatt az anarkhia egész Európát a láaknázta: a 

tekintélynek olyan sziklájával, aminő a katholikus egyház, k isebb-nagyobb 

kedvezmények fölött alkudozni nagyon kicsinyes dolog. Németországnak a 

pápasággal szemben nem modus vivendire, hanem annak közös érdekeken 

nyugvó szoros és meghitt barátságára van szüksége, A következő évszázadra 

az egyedüli fontos szövetség csak a pápaság és a I lohenzol lernek között 

lehet, e kettő je lenleg és sok időre nézve a valódi tekintélynek egyedüli 

hordnoka. H o g y ez a szövetség be f o g következni, véleményem szerint két-

séget sem szenved ; s ezt a kívánatos célt az «Adelsblattban» szellőztetni 

hazafiúi kötelességemnek tartom. — A talaj, melybe vetnem kellett, sziklás 

volt, de néhány mag mégis kikelt és gazdagon hozza a termést. De azért 

m é g évtizedekig tartó nehéz munkára lesz szükség, míg a termést learatni 

lehet. A tervet, melyet elkezdettem, ezentúl mások fogják folytatni és be-

fejezni.» 



alapjának; mindenféle kicsinyei pasztalati és positív or-
vossághoz folyamodunk s mindennemű szép, jól kiválasz-
tott s jól rendezett élvezetek között töltjük időnket. Vagy 
önzők vagy műkedvelők vagyunk. Az életet nem tekintjük 
többé magasztos templomnak, hanem biztos nyereséget hozó 
gépnek vagy finom mulató teremnek. Vannak gazdagjaink, 
iparosaink, tökepénzeseink, akik az arany evangéliumát s 
vannak gentlemanjeink, dandyeink, előkelő uraink, akik a 
finomabb szokások evangéliumát hirdetik. A munkában ma-
gunkat megerőltetjük, hogy aranyokat rakásokba halmoz-
zunk, vagy pedig unalmas naplopókká leszünk, csakhogy 
valamely előkelő méltóságra jussunk. A mi poklunk most 
már nem az, ami C R O M W E L L alatt volt, az a félelem, hogy 
az igazságos bíró bennünket bűnösöknek talál, hanem az 
attól való félelem, hogy rossz üzletet csinálunk vagy az illem-
szabályok ellen vétünk. Vannak aristokratáink, fukar keres-
kedők, akik életüket a vétel- és eladás árnak kiszámításá-
ban töltik s vannak henyélő amateurjeink, kiknek egyedüli 
foglalatosságuk, hogy jószágaikon a vadállományt föntart-
sák. Minket már többé nem kormányoznak. Kormányunk-
nak nincs más vágya, mint, hogy a közbékét föntartsa és 
az adókat behajtsa. Alkotmányunknak alapelve az, hogy ha 
valami igazat és helyest elérni akarunk, arra csak két millió 
gyenge fejű egyént kell megszavaztatnunk. Parlamentünk 
nagy szómalom, melyben az egymással harcolók a tüdejüket 
rontják, csakhogy ^föltűnjenek.1 

Az alakiságnak és nagyhangú szólamoknak e vékony 
takarója alatt ellenállhatatlanul erjed a demokratia. Anglia 
tönkre fog menni, ha egykor a posztónak röfét pár fillér-
rel olcsóbban kell adnia, mint mások adják. Ha a gyárakban 
a legcsekélyebb szünet áll be, már akkor 1.500,000 munkás 
közadakozásból tartja fönn magát. A félelmes, az ipar vál-
tozatainak kitett s éhség által fölingerelt tömeg a már ros-
kadozó korlátok között ide-oda himbálódzik; a föioszláshoz 
közeledünk, mely nyílt anarkhiában fog nyilvánulni s akkor 
a demokratia a romok alatt fog mozogni, mígnem az isten 
dolgok és kötelességek iránt való érzület a hősiesség imá-
dása köré csoportosítja, míg kormányát és egyházát meg-
alapítja és azt az eszközt, mely által az erényeseket és 

1 V. ö. Lord Chesterfield, Briefe au seinen Sohn. Leipzíg, 1776. S. 

163. «Midőn először mentem a képviselőházba, ezt a gyülekezetet úgy te-

kintettem, mint tiszteletre méltó testületet s bizonyos elfogultságot éreztem, 

mely azonban közelebbi megismerkedés után csakhamar eltűnt, midőn rájöt-

tem, hogy 560 között nem volt 30 értelmes egyén, a többi mind csőcselék 

v o l t ; füleik vájtak ugyan a hallásra, de értelmük hiányzott az ítélésre.» 



896. 

tehetségesebbeket hatalomra hívja, mindaddig, míg hatalmát 
azok kezeibe letette, királyukat és papjaikat elismerte és 
tisztelte.1 

Már több évtized mult el az óta, hogy Carlyle a fönneb-
bieket irta s valaki az ö állításait csodabogaraknak tarthatná 
ép úgy, mint sajátságos kifejezéseit. De nagyon sok külföldi 

.és angol szerző teljesen egyetért vele. Angolországnak jelen-
legi társadalmi helyzetét, midőn a «népszabadító» és «népbol-
dogító» protestantismus teljes következményeivel együtt egé-
szen kifejlődött, a már említett angol orvos munkája nyomán, 
mely évről-évre több uj kiadásban jelent meg, rajzoljuk le.2 

«Jelenleg nincs olyan mü», olvassuk ott, «mely a leg-
szegényebb osztálynak helyzetét oly érdekesen irná le, mint 
MAYHEW-nek «Munka és szegénység Londonban» című müve. 
Az ebben az iratban foglalt igazságok olvasására a szív a 
gyötrelem és rémülettől elszorul. Elbeszéli, hogy embertár-
saink közül százezreket mint kínoznak a megsemmisítésnek 
különféle módja szerint egész a halálig s mikép töri meg 
azokat a nehéz munka és az élelemhiány. Elbeszéli az éh-
séget, a betegségeket, az erkölcstelenséget, a gonosz tette-
ket s minden kigondolható erkölcsi és fizikai lealáztatást, 
melyekre ezek a szegények, akik a társadalmi lajtorjának leg-
alsó hágcsóján születtek, kárhoztatva vannak. S a helyzet 
javulására semmi remény, semmi kilátás! A sárban születtek 
s a porban kell nekik előbb vagy utóbb, kisebb vagy na-
gyobb nyomorban elpusztulniok. Nevelés, vallás, politikai és 
társadalmi érdekek előttük ismeretlenek; az istentiszteletnek 
szertartásai, a parlamenti tárgyalásoknak íinnepélyessségei, a 
tudomány fénye és magasztossága s az emberi fölvilágoso-
dottságnak magasztalt eredményei előttük csak a gazdagok 
épülésére rendezett álarcos mulatság. De mit használ mindez 
az olyan embernek, aki bár halálra kínozza is magát a do-
loggal, elég élelmi szert még sem szerezhet. Hiában való és 
szívtelen ámítás volna, ha valaki az ilyennek nyomorát más-
sal, mint élelemmel akarná enyhíteni. Rá nézve az embe-
riségnek többi áldásai csak puszta, üres álmok, nem létezők, 
ha az életföntartásnak első föltételét, a mindennapi kenye-
ret nem képes megszerezni, vagy pedig annak megszerzé-
sére ember fölötti módon meg kell magát erőltetnie. — Az 
élelem- és szórakozáshiánynak borzasztó nyomorúsága, me-
lyet a szegények nálunk elviselnek, mindinkább fölkelti az 
érző szívű emberek figyelmét. Utcáinkon nem mehetünk 
végig, habár a legszegényebb kerületeket elkerüljük és a 

1 Carlyle, Past and Present. Chartism, és Latter Day Pamplets, passim. 
2 Elements of Social Science London, 1 8 1 1 . 9. Ed. 



rendőrséget utasítjuk is, hogy ott a szegényeket szigorúan 
visszatartsa, anélkül, hogy túlságos nyomort ne lássunk, 
hogy szívünk össze ne szoruljon — ha mindezeket komolyan 
szívünkre veszszük! A szegények nyomora lassankint elhomá-
lyosítja társadalmunkat, árnyékát mindenhová veti s mint 
valami kísértet az örömnek minden nyilvánulásába bele ve-
gyül. Ki élvezheti életének napjait, ki ehetik, ihatilc s ki 
lehet jó kedvű, midőn szerencsétlen embertársainak kiaszott 
arcvonásait, jajgató kétségbeesését vagy irigy boszúságát 
látja; azokét az embertársakét, kiktől a sors amaz áldáso-
kat megtagadta? A szegények gondjai és fáradalmai, a mi 
tulajdon elviselhetetlen bajainkkal együtt társadalmunkat 
annyira beárnyékozták, hogy ha jó barátaink és ismerőseink 
körében szétnézünk, alig találunk egyetlen egyet is, akinek 
életét boldognak nevezhetnok. Legalább részemről hazánkban 
egyetlen egy kivételt sem tudok, s ezt másoktól is hallottam. 
A gond mindnyájunkat kínoz és a nyomornak a társadalmat 
környező légköre elnyom bennünket.»1 

TAINE dacára Angolország iránt való előszeretetének, 
kénytelen bevallani, hogy az angol nemzet ügyesebb, a fran-
cia pedig boldogabb, hogy Franciaországban a birtokfölosz-
tás jobb mint Angolországban, és hogy a római katholikus 
országokban az alsóbb néposztály nincs oly nyomorult hely-
zetben, mint a protestáns Angliában, Hollandban és Német-
országban. » 2 

Angliát a materialismus, mammonismus és iparnak ál-
láspontjáról tekintve a «világ első országának» lehet nevez-
nünk;3 birvágyra, szerzésvágyra és önzésre nézve pedig 
minden más államot fölülmúl, de azért minden gazdagsága da-
cára is szerencsétlenebb, mint a többi nemzetek. «A modern 
civilizatió», mondja Engels, «nagy dolgokat müveit. Ámde 
csak úgy művelte vagy vitte végbe azokat, hogy az embe-
reknek legpiszkosabb ösztöneit és szenvedélyeit fólingerelte 
s többi szükségleteiknek rovására kifejlesztette. A polgá-
rosodásnak mozgató lelke kezdettől fogva a birvágy, s 
egyedüli célja a gazdagság és ismét a gazdagság, s harmad-
szor is a gazdagság volt, de nem a társadalomnak gazdag-
sága, hanem az egyeseké.» 4 Még az északamerikai Morgan is 

1 Egészen így nyilatkozik W . Thornton is, Die Arbeit, ihre unberechtig-

ten Ansprüche und ihre berechtigten Forderungen. Deutsch von Dr. Hugó 

Schramm. Leipzig, 1870. S. 20. 
2 Taine, Notes sur l'Angle-terre. (3) Paris, 1872. p. 235., 392. V . ö. 

«Protestantismus és Socialismus.» Paderborn, 1883. 2. 89. 1. 
8 La Play, L a réforme sociale. 6 éd. 1878. I. p. 74. 
4 Engels , Der Ursprung der Eamilie, des Privateigenthums und des 
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így ír: «A gazdagság után való vadászat az emberiségnek 
nem egyedüli rendeltetése . . . A társadalomnak föloszlása, 
mint ama történelmi pályának, melynek egyetlen célja a 
gazdagság befejezése, fenyegetöleg áll előttünk: mert az ily 
pálya a saját megsemmisülésének elemeit magában foglalja.»1 

De ez nem volt mindig így, amint Engels gondolja. 
A népek csak mióta a kereszténységtől és a katholikus 
egyháztól elpártoltak, azóta vesztettek el maguk elöl min-
den eszményit. «A középkor», így nyilatkozik Gregorovius 
Ferdinánd, aki egészen gyanütlan tekintély, «ügy tűnik föl, 
mint olyan korszak, mely a keresztény eszménynek kifejtését 
fájdalmas vágyakozással és a legkevesebb küzdelmek között 
várja. A vallásosságtól teljesen áthatva, egyátalán az egy-
háznak korszaka volt; míg a többi emberi intézmények mind 
ingadoztak és tévelyegtek, egyedül ez állott változatlanul s 
a népeket a vallásnak törvényei, a hit, remény és lelki-
ismeret furdalás (ez által is, de leginkább a szeretet által!) 
által lassankint magasztosabb életföladatra nevelte.»2 

Maurenbrecher tanár kétségbevonhatatlanul jogosan 
mondta nem régiben, hogy: «a történelmi igazság azt kö-
veteli, miszerint nem az ítélő történésznek egyéni és alanyi 
véleményei szerint, hanem egyedül a következő kornak 
eredménye, a bevégzett működésnek következménye után 
ítéljünk végleg az emberek és azoknak cselekményei fölött. 
A történelmi személyeknek és a történelmi tényeknek érté-
két és jellemét csakis azoknak gyümölcseiről ismerhetjük 
meg. Természetes, hogy itt nem értjük egyetlen napnak 
vagy egyetlen pillanatnak az események folyamán átzajló 
eredményeit; nem, mert az embernek a kisebb vagy nagyobb 
körökre gyakorolt maradandó működése, állandó befolyása 
az, ami a történelem ítéletében a mérleg serpenyőjét emeli 
vagy lenyomja.» 

«Épen akkor, midőn az elmúlt időket és embereket 
maradandó működésükre nézve megítéljük, épen midőn a 
világtörténelem egyes korszakainak összes képeit összeha-
sonlítva latolgatjuk, keletkezik a tudományosan megalapított 
ítélet az emberi fejlődésnek összefüggése s a világtörténe-
lemnek valóságos eleven össznézete.» 3 

De hagyjuk el az előítéleteket, a pártszólamokat és 
jelszavakat s vizsgáljuk meg a katholikus középkort és az 
egyházellenes üj kort állandó működéseikre és eredményeikre 

1 Morgan, Ancient Societi. L o n d o n , 1877. p. 552. 
2 F. Gregorovius, Geschichte der Stadt Rom im Mitteialter. Stuttgart, 
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nézve! Az ilyen vizsgálat minden komolyan gondolkodó 
embert egyrészt szükségképen a renaissancenak, a protes-
tantismusnak, a modern «fölvilágosodottságnak» és az 
anyagelvüségnek elítélésére, másrészt pedig a katholicismus-
nak igazságos méltatására és elismerésére vezet. 

A keresztény középkornak volt eszménye, az egyház-
ellenes uj-kornak nincs többé eszménye, legfölebb imitt-
amott annak torzképe. 

«Anélkül, hogy a középkort istenítenök», mondja Stein 
báró, századunk legnagyobb államféríia, «mégis be kell ismer-
nünk, hogy erö, bátorság, hűség és jámborság uralkodtak benne 
és hibáit, durvaságát, iszákosságát stb. kevésbé utálom, mint 
korunknak nyeremény- s élvezetvágyát és hazug természetét.» 1 

Ezt a fejezetet CARLYLE szavaival2 fejezzük be: «Sajnos 
— úgymond — '«de nagyon jól tudjuk, hogy az eszményi 
állapotokat tényleg tökéletesen megvalósítani nem lehet. 
Az eszményeknek természetűknél fogva mindig messze kell 
lenniök; megelégszünk azzal, ha csak valamennyire is közelít-
hetünk hozzájuk. Senki, mint Schiller mondja, a «föltétlennek 
mértékét korunknak silány szüleményére» szegény világunk-
ban ócsárlólag ne alkalmazza. Mi nem akarjuk öt bölcsnek 
ítélni; mi öt beteges, elégedetlen, ostoba embernek nevez-
zük. De azért a másik részen sem szabad elfeledni, hogy 
eszmények vannak s hogy ha azokhoz épen nem akarunk 
közeledni, akkor minden földi dolog okvetetlenül elpusztul. 
Okvetetlenül! Mert nincs az a kőműves, aki tökéletesen 
függőleges falat építsen, ez mértanilag lehetetlen; hanem 
megelégszik avval, ha a fal megkívántatólag elég függőleges 
s mint okos kőműves, akinek a munkáját be kell fejeznie, 
megnyugszik az elért eredményben. Mindazáltal, ha a füg-
gőleges iránytól nagyon eltér, sőt ha a függélyt és a lejtméröt 
egészen ellöki magától s meggondolatlanul követ köre hal-
moz, amint épen keze ügyébe esik, akkor az a kőműves, 
úgy gondolom, rossz uton jár. O ugyan elfeledkezik magá-
ról, de a nehézkedés törvénye nem feledkezik meg róla s 
a kőműves és a falak halomra dőlnek. 

«Azt is szívesen megengedjük, hogy az eszményi a 
középkorban sem létezett, mint ilyen, egészen tisztán, ha-
nem csak mint szegény, tökéletlen tényálladék. Mert tudva-
levőleg a tökéletlenség minden emberi dolognak a termé-
szete. A legtöbb kornak allapotai nagyon is elütök az 
eszményitől. Es mégis, ameddig csak valamely eszmény 
bármily zilált alakban is a jelenkorban él és működik, addig 

1 Pertz, Leben Steins. VI. 229. 
2 l.ectures 011 l ieroes ami Ilero-Worship. p. 318. Chartism, p. 61, síb. 



a helyzet eltürhetö/*De egészen máskép áll a dolog, ha az 
eszmény teljesen eltűnt és a fönnálló jelenkor önmaga be-
vallja, hogy nincs eszménye, az igazság lelke belőle elköl-
tözött : az emberi dolgok a tökéletlenségnek ily foka mellett 
fönn nem állhatnak; mert ha már ennyire siilyedtek, vagy 
más alakot kell ölteniök, vagy tönkre kell menniök. A bőrön 
lehetnek mély sebfoltok is, hacsak a szív egészséges; de 
egészen más, ha maga a szív betegszik meg, vagy ha a 
sziv többé már nem is létezik, hanem helyette iszonyú rák-
fekély, mely magát szívnek állítja lenni!» 
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