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A' kereszténység' eredményei.

Ha a' kereszténység teljesen, még tanitmá
nya- s történetére nézve is, ismeretlen volna
előttünk , ha sem a' fát, sam gyökerit nem lát
halnók, 's csupán csak a' gyümölcs volna sze
münk elölt, még ekkor is kénytelenek lennénk
elismerni, miszerint e' gyümölcsöt nem a' föld
termé , hogy nedve természetfölötti forrásból
származik.

Nekünk e' nagyszerü, mindenütt elterjedt kü
lön munkákban l) olJy ékesen előadott tárgya t,
csupán érintenünk lehet: szemlénk' anyagát csak
bölcsészeti lényege teendi.

,) Xem szükségünk a' mindenkitől ismert "Génie du
christianisme-t említenünk, hanem ajánljuk a' spa
nyolból ,llalmes utún fordiloLL: La protestantisme
comparé nil catholicisme dans ses rapports
acec la cicilisatum européenne czimü munkát ,
meIly többet teljesít, mint mcnnyit czime igér, 's
minrl alapossaga mind alakja által leljesen megfelel
a' szellemi miivcltség ' jelen állásúnak. A' legnagyobb
sük-r koronázta c' müvct nemcsak Spanyolhonban,
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A' kueszténység az összes embert
az erkölcsi,

értelmi
'8 társadalmi viszonyokra nézve gazdagitja

isteni gyümölcseivel.
E' három tekintetben fogjuk vizsgálat alá

venni.
I. §.

A' kereszténység' befolyása az erkölcsi
világra.

Egy elöre is, hogya' bizunylatot , mellyet
a' kereszténység-nek, az emberiségre gyakorolt
erkölcsi hatásából huzunk , egyszerubbé tegyük ,
's többnemű másodrendü nehézséget megelőz

zünk, egy bizonyos, 's nagyon is elhanyagolt
elvhez kelJ ragaszkodnunk.

Az igaz hit az embernek, természeti erőkö

déseit gyámolitó, hathatós erkölcsi szereket kö
teles nyujtani, ollyannyíra : hogy minden ember,
ki ezen eszközöket használni akarja, érezze azok
nak természetfölötti hatását, 's olly tökélyfokra
jusson, mellyet csupán természeti segédeszközeí
által sohasem érendett el.

De ezen hitnek, melly illy módon köteles gyá
molitani az ember' természetét , nem szabad ezt

hanem Franczia- süt Németországban is, melIy
becsületére válik a' papságnak, 's becsülelére vál
nék az első publicistaknak is.



5

erőszakolni. Ez annyi volna, mint azt megron
tani '5 czélját téveszteni; mert e' természetnek
sajátja a' szabadság, 's a' hit csupán a' szabad
ság' gyakorlata állal vezetheti ezéíjahoz az em
bert. A' szabadság az ember' természetéhez 's a'
hit' czéljához lényegesen tartozik. Ennélfogva
az igaz hit, nem a' szabadság' megrontására, ha
nem gyakorlata' kiterjesztésére van hivatva.

Innen az kövelkezik , hogy az embernek,
megmaradván szabadsága, mindig lehet roszat
cselekednie, félreismernie 's elvetnie az ég' se
gedelmét, visszaélnie azzal. Sőt meg kell vallani,
miszerint az igaz hit, tágasabb tért nyitván a'
szabadságnak, 's öregbitvén erejét az elébe L1
zött erények 's kinyilatkoztatott igazságok" tudatá
val, gonoszabbszerü egyéni vétségekre nyujt and
alkalmat, 's ugyanazon kísérlet , melly az egyi
ket fölmagasztalandja, a' másiknak bukását fogja
előidézni : Posilus est hic ill ruituuu et resurre
ciionem muliorum ; ez eredmény annyival elke
rülhetlenebb , minthogy minél alsóbb fokon áll az
ember, annyival erősb 's szükségesbnek kell len
ni a' fölmagasitására szolgáló eszköznek.

A' dolgok' természetét tamadná meg tehát,
ki arról vádolná a' hitet, miszerint a' vétket nem
törlé el a' föld' szlnéről , sőt némelly büntettekre
alkalmat is nyujtott: ez csak az emberi romlott
ság-, tevékenyebb szabadság-'s egy tökéletesli jó
vali visszaélésnek szüleménye, azon igazság sze
rint: corruptio optim! pessima.
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De, ha daczára ezen romlottságnak, a' szahad
ság' szeszélyeinek, a' visszaélés' sokszoros vesze
delmének, mégis természetfölötti tökélyre emeli
azokat a' hit, kik valódilag átölelik; ha minden
kit üdvözít, ki üdvözülni kíván, habárcsak egy
volna is az illyen: ez által világosan tanusilja
igazságát, isteniségét. Igen, ha bizonyos, misze
rint csak egy ember, mint ember, bármilly le
gyen természeli jelleme, állapota, képessége,
csupán azzal ellátva, mi az embert teszi, - az
aliarallal - a' keresztény hif gyakorlésa állal a'
szentség 's erényesség' természetfölötti fokára ju
tott, nem szükséges több arra, hogy e' hitnek
istenisege saját hatásából behizonyittalhassék ,
meg lesz mutatva ezen egy embernek példája ál
tal, hogy e' hitnek segélyével minden ember
megszabadulhat természeti romlottsagatöl: ez csak
tőle függend , csak akarata jöhet kérdésbe. Ha
calahi cseleliszi atyám' akaratát, igy szélund
az égnek e' leánya, lál asulja , ha calljon t ani
ttisom tőle 'Cagyoll-e, 'Cagy csak enmaqamtol
szólok?; és ha az emberek mind , akarathiány
mialt meg is maradnak a' romlottsagban, ez sem
mit sem bizonyitand e' hit' istensége ellen, melly
nek bízonylatát (próbáját) elfogadni vonakodtak,
'5 melly miután gyáva vonakodasuk" következté
ben csak egy embert vezetelt az égbe, ez állal
nem kevésbbé tölté be hivatását. 1)

') "Egyike az ismertem legdúsahb , legmagasztoslJ,
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l\1ár pedig a' ker. vallás mindenkor 's nem
csupán egy embernél, hanem millióknál hozta
elö e' természetfölötti tökélyt, A' természeti 's
társadalmi romlottság' közepette minden akadá-,
Iyok' daczára, mellyeket talál 's elmozdtt , az e
nyomorult világot alkotó szenvedélyek 's bűnök'
folytonos hullámzásában fertőzetlen tisztaságban,
meginguthatlan állandóságban 's ki nem apadó
termékenységben áll fön. Szünet nélkül bájoló
szépségü lelkek' képzésén fáradozik , mellyek az
égnek, mellynek számára készittetnck , hö kívá
natát képesek fölkelteni , 's mellyeket gyakran
csupán ez ismer. Szegény alávaló természetünk
böI angya loliat , szenteket alakit.

Szenteket! értjük-e jól, mit jelent ez 't el
mélkedtünk-e valaha a' szentség' tüneménye fö
lött. Mi az ember természeti állapotában ? meg
tudjuk, ha minmagunkat tekintjük: Az ember, a'
kevesbbé roszat értjük, roszra , önzésre. tunya-

legszentebb lclkcknek , szúl StolllJerg, iOusúgúnak
első éveitől fogva a' Yihíg által elfordíttatott a' ker.
hittől: de a' vilag őt soha ld nem clégité; mindig
tisztelé az erényt, 's azon szomjjal keresé az igaz
ságot, meIlyct Isten ki szokott elégíteni. - So
káig Sokrates' bölcsészetc volt rcményhorgonya ;
mély rokonszenvvel karoJá át c' bölcsész' magasz
tos egyszcrüségét , meIly fölkellé gondosságát,
lángoló de óvatos buzgalmát, vágyait azon tárgyak
iránt, mcllyek a' világ fölült vannak. Mindamcllell
magasabb eszmék utan kezde sovárogní , 's midön
némelly keresztények' tettei 's életmódjában sze-
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ságra , kevélységre, érzékiség-, kemérryszivü
ség-, kétszinüség- 's hihetetlen hiuságra haj
landó lény. Vagy természeti hajlamainak hódol,
's ekkor milly fokára sülyed a' romlottság- 's el
vetemültségnek! vagy féligmeddig fékezi, '5 ek
kor kimerülvén ereje e' munkaban, nem képes a'
jóig fölemelkedni. E' nagy természet, tagadóla
gos '5 termékellen erkölcsiségre szoritkozik, hő
síessége abban áll, ha a' rossat kikerülni képes.
'8 még ekkor is szükséges , hogya' véralkat ,
korallapot , természeti hajlam, nagyobb érdeknek
nem léte csak igen g~'önge megtámadást intézzen
az akarat ellen, vagy épen hogy ezt még vala
melly durva érzéld indok is segitse, mint a' be
csület , kevélység . tunyaság , hogy igya' rosz
épen a' rosz által akadályoztassék , 's az ember
nek ne maradjon egyéb érdeme, lllint hogya'
szélsőségek kösöu meg tartá a' sulyegyent, '5 az
erényt csak nagyobb haszna miatt követé.

mébe hint, mit mindig látni ohajiou , sz. János'
evangeliumát kezdé olvasni. lUagasztossúga, egy
szerüsége , tisztasága, lángoló szeretete megra
gadá lelkét, midön e' mondathoz ért: ha ralaki
cselekszi atyám' akaratát, meglátandja, ha valljon
tanításom tűlenaló-e, vagy csak enmagamtól szó
lok; fölkiállott örömében: nem! soha bölcs, ki
csak ember "olt, igy nem szóIt! Soha egy bölcs
sem telte ki hasonló kisérletnek tanilmányát ! azon
tul mintIig növekedő buzgulom- és szeretettel el
mélkedett, forró imákkal járult alények' lényéhez,
ki magút szivében mint atya, 's pedig mint atya
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Ime minduz , mire az ember képes. Valami
vel töhh vagy kevesehh , ez legfőbb foka '5

terjedelme erényességének. Valamint természeti
alakja ugy erényessége sem halad túl bizonyos
mértéket.

'S ezen állapotban veszi át az embert a' ke
reszténység, hogya' szentség' legmagasb fokára
emelje, vagyis olly állapotra , mellyben termé
szetünk' minden rosz ösztönei 's hajlamai legyö
zelvék , 's az erkölcsi jó, legtisztáhb általánossá
gában lesz mindennapi fáradalmainknak, életünk'
minden sohajtúsainak tárgya; mellyben a' lélek ,
folytonos haladáshan az erény felé, nemcsak a'
tilosoktol övakodik , hanem a' megengedtől. a'
legkellemeshtől. legdrágábbtóJ, legtermészetibbtől

is megfosztja magát; irgalom nélkül föláldozza, a'
testiségtől elválasztja önmagát, 's az érzéki, kéj
sovar élelet csak azért viseli, hogy annak min-

Jézusban, kinyilatkoztalla. Tökéletesen megtudta ,
mellyik legyen Isten' tanitmánya, midön akarata
szerint cselekedett; lapasztalá azok' boldogságát,
kik nem látnak, 's mégis hisznek. Sokak' kalauza
's vigasztalója lelt, 's magasztos 's hathatós pél
dája annak, mit mivelhet Jézus' hite, midön vala
melly fölemelkedett lélek szeretetből 's föltétlenül
engedé át magát igazgalúsának. Eletét 's tetteit
bölcsészek csodálták, 's a' regényes falunak, melly
nek környéken gyakran keresett nyugalmat 's ma
gányt , 's hol megtalálta a' nyugalmat 's magányt
lstenének ölében - ártatlan fialalsága hálás kézzel
\ irúgot hinte sírjára; sirjára a' nemes hölgynek, kiazt
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tlen nap meg-halhasson; 's ezen eszközök állal nö
vekszik, emelkedik, tökély-, kötelesség-; erény
teljes életbe merül mlndínkább , mellyben soha
nem hítja a' jót mit tesz, hanem csak mit elhágy,
's hőstetteket követvén el, megvetéesel illeti ön
magát, tulhaladja a' kötelesség' minden ismert ha- 
tárait, 's ha szabad igy szölni, magának az Istennek
véghellen tökélyével akar egybcol vndni.

Ime, ez a' szentség" tökéletes állapota: ld ter
mészetünk' romlottságát, nehézkességét ismeri,
látja, miszerint ez természetfölölti állapot, vala
mint illyen volna azon embernek állása, ld lábai
val nem érintvén a' földet, közünségesen a'
légben tartózkodnék.

'8 csodálatos dolog, a' kereszténység ez álla
potot minden természetü , koru, állásu emberben,
minden akadályok' daczára képes elöhozni. An~'
nyira ura a' természetnek, hogy annak kü!önfé-

olly sokszor gyüjté maga köré, hogya' gyerme
kek' legnagyobb barátja felé vezesse, kit életében
annyíra szereiett, 's kinek hálás dicsérete épen akkor
emelkedett az ég felé, midőn lelke haldokló ajkai
ról ellehhent l ! (Krisstus urunk' története gróf
Stollberg Frigyestöl II. köt. 51. lap.) A' szerzö a'
személyt, kinek elragadtató képét az imént raj
zolá, következő jegyzetben ismerteti meg velünk:
"Galitzin Amália herczegnö, szülctett Schmettau
grófnő, meghalt Münsterben 18ü6-iki sz. György
hava' 27-én. Teleme angelmodi kisded falunak le
rnetőjében nyugszik, az egyház' falának átellené
ben, a' megfeszüett Isten' képe alatt."
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leségehez sohasem alkalmazza magát. Nincs senki,
kit szentté nem tehetne, gyermek, harczos, bölcs,
pásztor, király, leányzó, tiszta vagy gonosz lé
lek, mindez az ő kezében képessé lesz ll' szent
ségre. Sőt épen a' természet 's társadalom gör
dítette nehézségek 's akadályok' közepette szokta
meqtéréseknek nevezett átváltoztatásait eszközölni.
mellyek nem kevesbbé csodálatos tünemények
az erkölcsi világban, mint minők a' természetiben
a' mesés ősidőnek átváltezésai voltak.

Ha az apostoli szerelelet 's buzgalmat akarja
Iöltüntetui , üldözői válnsztand ; u' hajthatlan há
torság, 's az állhatatosság' hősiességének Iölmuta
tására gyönge szüznek szivét szemelendi Id; ha
a' szelidség .s alazntosság" remekművei által el
ragadtatni akarja kehleínket , királyt jelölend ld;
a' bölcsész' lelkét a' hitnek egyszerűségével töl
tendi el; 's a' kézműves" elméjét a' legmagasb
szerü bölcsészet tel ; 1) a' nagy név 's fényes hir
tok örökösének kebelél a' lemondás 's szegény
ség' szeretetére gyulasztandja ; elragadandja a'
bajos leányzót a' házasság' édes előkészületei 's

') Yalaki egy, a' Münster mellett Iekvő angehnodi falu
ból "aló paraszt elölt a' szerencsétlenséget, minek
nevezé, panaszlá be, meIIyet vetései. a' jégesö ál
tal összeveretvén. szenvedtek, Oh! válaszolt a'
vén füldmives , mosolyogva lehajtván fejének hó
fejér fürijeit : e::; nem sserencsétlenséq , csak kár:
egyedül a' blln szerencsétlenséq ! í (Stollberg, mi
urunk Jézus Kriszlus története.)
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az anyai ölelések közöl, hogy irgalmas apáczát
képezzen belőle, 's a' világtól megvetett , lekö
pött, elfajzott bűnleányt a' háromszor szent Isten
nek szerétetére érdemesitendi.

A' kereszténységnek a' lelkekre gyakorlott
hatása hasonló a' vasrészekkel terhes anyagoké
hoz, mellyek a' legpuhább 's gyöngébb fáknak is
a' legerősb 's legtartósli fak' szilárdságát 's romol
hatlanságát kölcsönzik. Ez természetfölöUi nedv.
A' szent ember, ujjá alakitott, 1{,j ember. l\Iár
csak az, ki az embert alkotá , képes azt ekként
ujjáalakilani.

Ez állapot leginkább akkor tűnik szembe. ha
azt a' kereszténységen kivüli ember' természeté
vel egybehasonlítjuk.

A' pogányoknak voltak erényes férfiaik, nem
tagadom, volLak bölcseik ,. de nem vollak ssent
jeik. Ök a' természetes fölfogásuk alá eső eré
nyeket gyakorlák, erényök emberi, részletes ~
haszonleső volt; de sohasem követték az erényt
önmagáért, az egyszerü , való, föltétlen, minden
emberi indoktól ment erényt, 's nem követték
minden áron. Bölcseik életében oriás erkölcsi fer
deségekre találunk, egy dologbaui erőködésöket
más ügyekbeni gyalázatos gyöngeséggel pötolak.
Gyakran csodálatra méltó erélyességet fej tenek
ki olly tárgy körül, mellyet eleinte erénynek
gondolunk, de melly közelebbről tekintve, valésa
gos vétek, mellynek csábitó szine ahban áll, hogy
más véteknek ellentéte, melly más körűlmények
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közöu, ugyanazon okból szinte erénynek látsza
nék. Náluk az erkölcsi érzet igen korlátolt, 's ha
e' korlátokon tullépnek, álfogalmak' tömkelegében
tévedeznek. Nagy ajánlói az erénynek; annyit be
szélnek felöle, hogy végre kifáradván , gyakor
lására már nem képesek. Külszinével igen, de
valóságával nem hírnak. Tetteik sohasem követik
irataikat. I) Sohasem képesek tiszta kötelesség
tudat- vagy áldozatkészségből valamit tenni, '5

mindig van valamolly emberi érdekre , legalább
is az önistenitésre szükségök. Az önmegtagadást
sohasem ismerték, mindenről 's mi fi), önmaguk
ról lemondani sohasem tudtak. De ezen erény
nincs is az emberi erő' körében helyezve, olly
kevéssé, mint hogy valaki a' légben tartózkodjék,
lábaival sem érintvén a' földet. "Többet megmar
koIni, vagy átkarolni mint markunk' és karunk'
nagysága engedi, 's nagyobbat lépni, mint milly
hesszak lábaink, lehetetlen 's szörnyeteges" szól
lUontaigne; szintíllyen az is, hogy az ember önma
ga 's az emberiség' fölé emelkedjék, nilután csak

J) A" régi pogányok' erkölcsi iratait igen pompás 's
nagyszeru palotákhoz hasonlítom , mellyek csak
homok- és sárra épitvék : igen fölmagasztalják az
erényt, 's minden világi dolgok' legkitünöbbike
gyanánt tűntetik föl, de nem ismertetik meg elég
gé, 's gyakran az, mit olly szép néven neveznek,
nem egyéb érzéketlenségnél. dölyfösség-, kétség
beesés- vagy szülegyilkosságnáI." Descartes di
senurs sur la méthode.)
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szemeivel képes látni, csak kezeivel érinteni 's
megfogni; csak akkor fog tehát magán túl emel
kedni, haIsten öt rendkivüli módon segíti: föl fog
emelkedni, elhagyván 's Icmondván saját eszkü
zeiről, 's tisztán égi eszközök által engedvén ma
gát fölemeltetni. Csak a' mi keresztény hitünk,
nem a' stoicus erény, dicsekedhetik ezen isteni 's
csodálatos átváltoztással,'!')

Végre a~ pogányoknak nemcsak segély hi
ányzott, hanem kellő ismeret is, hogy a~ szent
séget elérhették volna. Eszméjével sem hirtak.
Annyi rendszert alkotlak az erény- mint az igaz
ságról. E~ szó : erény, melly ma minden eszmét
egyben pontosít össze, náluk annyi részletre volt
fülosztva, mennyi erkölcs ~ szokas, iskola divato
zoIt. Ez azért van, mert az erénynek eszméjét
csak önmagukban keresték. Igaz ugyan, hogy
bensőnkben van az erénynek eszméje, birunk
tudatával ~ de csak mintegy visszasugárzásképen
van ott, mint a~ kép a' tükörben: valója Istenben
van, Idnek képére teremtottünk. Istennek képe
bennünk az erkölcsi érzel. ~Iár pedig e~ kép csak
Hgy maradhat Iön ~ ha viszonyban áll eredetiével.
honnan következik ~ hogy csak a ~ vallás által lé
tezik valódi erény, minthogy az tartja fön e~ vi
szonyt, De az ember lnssnnkint , az eredeti rend
bontás' küvetkezléhen elesel! Isten' szemIéletétől ;
'5 a' polytheismus olly horzasztóan' meghamisita

l) Monlaiglle, Essais II. k. XII. fejezet.
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a' valódi vallást, hogy az ember a' helyett, hogy
maga Isten' tökélyének tükre lett volna, tökélet
lenségének tükrévé tette az Istent, 's e' tökéletlen
séget követendő példányúl tekinté. Az Isten és
ember közti viszony nemcsak megszünt , hanem
föl is fordíttatott. Hogyan maradhatott volna fun
ekkor a' föl forgatásnak közepette az erkölcsi tökély'
eszméje? .

Valami kétségkivül megmaradt belőle az em
beri-nem' önludatában; de ezen valami olly za
vari, bonyolodott volt, hogy mindennemü hamis
érlelmezésekre nyujtott alkalmat, 's a' régiek' er
kölcsiségében felöLlő minden balfogás- '5 tévedés
nek oka lön.

Ezen állapot' tetőpontján találta a' keresztény
ség az emberi-nemel.l\Iellyik volt tehát az esz
köz, mellyel az emberi-nem' ujjáalakitását léte
sitette ? az voll, hogy Isten' tökéletességének esz
méjét , a' homályböl, mellyben el vala míntegy
temetve, kiemelte, az emberekkel megismertette,
fölfogásukhoz alkalmazta , hogyannál lathatöbb ,
érezhetöbb legyen, személyesitette , testesítette,
sőt, csodálatos dolog! emberilette. Istennek
szentsége lesujtott , megsemmisitett volna ben
nünket, nem tudandottuk , miként követhessük em
ber létünkre, miután nekünk nem lehet azt olly
tárgyakon gyakorolni, mint Istennek. '5 ő meg
mulntta, hogyan kövelheljük emberi viszonyaink
"s úllapotunkban , Iülvevén unmugn emberi tCI'
mészetünket, "s viszonvalnkban g,-val\Ol'oIYlln :17-. .- "
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emberi erényeket isteni szentségével, Emberi
alakba önté (bocsánat a' merész kifejezésért)
végetlen szentségének lényegér: emberi példány,
Istenember lett a' végre, hogy legyen ember,
kit Isten helyett utánozhassunk.

Ime igy adatott vissza a' szentségnek elő
képe az emberi természetnek Jézus Krisztus ál
tal, ld a' kitünőleg szent , a' ssentek' szeutje.

'8 hogy e' szentséget utánozhassuk , tilkos
segélylyel, mindenhatö, természetfölötti vonzerő

vel kapcsoltatott össze ismerete, melly vonzerő
a' keresztényt Jézus' közelébe viszi, benne mint
egy átalakitju , öt tagjává teszi, szenUé mint Ö,
és szenUé ő általa a' szerint, minő készségct lanusít.
engedni ez isteni vonzerőnek, melly a' malaszt: a'
malaszt, melly Jézus Krisztus' nedve, e' szeutc
ket alkotó nedv,

Nézzétek milly csodálatos füzére a' mennyei
erényeknek virágzik ki belőle, 's ll' világban
milly hatalmas termékenysége tűnik föl a' szenl
ségnek! A' tizenkét apostol, kik fő ágai vollak
ez isteni törzsnek, nem sokára mindazokkal köz
lék erényét, kik azt elfogadni készek voltak, ez
ujjáalakitö erény ragadó folyam gyanánt áradott
szét az emberi-nem' ereiben, 's mindenütt élet
teljes hajtásokat eresztett a' romlottság 's esze
lőség gördítette ezernyi akadályok' daczára.
~1iI1y lntvauyt nyuj la , szól ez ügyben Fontenel
le, 1\' romlott vilagnak a' kereszténység szülc
tése! A' világon embereket latunk Iöllüuni 's
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szélterjedni , kik a' többitől a' legközönségeseb
bekre nézve is különhöznek ; embereket, kik meg
vetik , mit mások leghöhben keresnek, 's kik ő
szinte szerétettel karoljak át azt, mitől mások
irtóznak. A' panasz ismeretlen beszédmód előt
tök, hacsak jó szerencsében nem; nem elégesz
nek meg azzal, hogy szerencsétlen események'
közepette megtörhetlen szilárdsággal állnnnk ,
hanem gyakran elragadtatüsig terjedő öröulcl
éreznek miattok; megerőtetésökhe kerül az, ha
önmaguktol nem szállnak a' kínpadra 's vesztő
helyre, '5 ha halálra ítéltetnek, csak óhajtásuk
teljesül. lUinő csodák ezek ? ügy kelle szólni a'
pogányoknak, minő fölfordulas ez"? a' jó 's rosz
megváltoztatta-e természetét ? vagy tán az em
berek változtak meg '?

Ez álmélkodás még nagyobb lön , midőn az
addig minden erények 's igazságok' birtokáhan
vélt bölcsészek elmélkedéseik- 's cselekvésökben
a' világ' szemeláttara hasonlithatJanúl tökéletesh
bölcsészek által czáfoltattak, szégyeníttettek meg.
Ezen utóbbi bölcsek, vagyis inkább mennyei
mesterök volt, ki a' türelemnek bölcs csalók ál
tal tanitott alnerneit lerontotta, mellyek tán vét
kesebbek voltak még a' csak szenvedélyeik után
induló emberek' természeti ttirelmetJenségénél
is stb.."l)

Ez időtől a' szentek nem szüntek meg az

l) Fontenelle : discours sur la paucnec.
2
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emberiség közölt létezni. JUilIy sok 's mennyire
különböző szeuteket hozott elő a' kereszténység
minden időben, állásban, raug- és korban, meg
győzvén minden akadályt azon erény által, mell y
mindent végbevisz, mit szándokol. 's csak önma
gától fogad el tanácsot; az idők' szükségeinek 's
akadályainak különnemü szentséget 's erényeket
keltvén , mellyek amazoknak megfelelnek 's azo
kallegyőziI;;:, 's mellyekhen elévülhetlen hatalmú
folytonos megtestesülés- 's örökösödésnek ör
vend! Az idő' rövidsége nem engedi sz. hitünk'
istenségének eme lanuit jellemeznem vagy csak
megneveznem is ; számuk tiltja, íönsöségük fölös
legessé teszi: nem tudván változtatást tenni mind
ezen hősök közütt , megnyugszom abban, hogy
önmagok mutassák he magukat az olvasó' emlé
kezetének 's bámulatának : ajánlásra nincs szük
ségök. J) ,

Többire, mint mondtuk , elég egy is, 's van
egy, ki elég hatalmas volt még az istentelenséget
is tiszteletre hódilani a' kereszténység' erkölcsi
elvének Istenisége iránt. Voltairenek tol1a soha
sem találkozott sz. Lajos nevével a' nélkül, hogy

') Ezt jobban; mint mi megkisérteni bálorkodhatánk,
meglevé barátunk Rodiére ur, a' toulousi törvény
tani karnak egyik tanitója, e' czim alatt: les Saints
et leur siécle, melly munka szintolly jámbor mint
kellemes modorban iratott, benne a' szerző kevés
számu lapon bő tudományosság, vizsgálódó lélek,
költészett szellem 's hilleljes sziv' kincseit raká le.



19

minden hőszüllségét lelette 's kereszténynyá vált
volna. Számtalanszor hangoztalá dicséretét , 's
csodálatos dolog! sohasem választá el a' szenlet
az emberlöl, annyira meggyőzte öt minden elő
itéleteinek ellenére jobb érzele, miszerint ennyi
erénynek oka csak emberfölöUi lehet. Ime né
melly töredékei e' dicséretnek , melly maganak
a' kereszlénységnek dicsérele sz. Lajosban .

.,Az emberi erényeket, megvallom , mind
birlák a' régíek , az isteni erények csak a' kc
resztényeknél vannak

Ama hamis vallások' bármellvikét követő

királyok önmagukon büntelék meg terhes hivata
loskodásukban ejtett hibáikat, mellyekért a' feje
delmek nem akarnak felelősek lenni? Hol van a'
régiségnek egy embere, ki azt hitte volna, mi
szerint az Isten' igazságosságának számot kell ad
nia, nem mondom vétkeiről, hanem könnyu hibái
ról, sőt azokéiról, kik parancsainak teljesítésével
megbízottan , talán kissé hiányosan jártak el
bennök?

Melly égalj, melly föld látta a' pogány ki
rályt, ki lábbal tapodta a' nagyságot, melly az
embereket alsóbb rendü lények gyanánt tünteti
föl, az elpuhitö kényelmességet, a' holttetem
okozta borzasztó undort, a' betegség' íszonyát
's a' haláItóIi félelmet, ki királyi kezein dögvész
ben szenvedö 's majd-majd haldokló alacson
sorsu embereket hordozott volna, azokat el is te
metvén, mitől mások borzalommal idegenkedtek ?

2*
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A' musulmanok' hatalmába esvén, ezek fog
lyuknak akarják nyujtani Egyplom' 'koronáját.
Soha az erény szebb hódola lot nem nyert.')

Szállitsuk fölebb bámulatunkat; lássuk, ne
azt, mi Afrikát csodálatra gerjeszlé, hanem minek
bennünket mcgszentelni kell , a' hősies jámbor
ságot , melly életének minden szent tetteit visz
szahozza emlékezetünkbe.

Sz. Lajos alázatos a' nngyság' ölében; király
létére alázatos. Sz. Lajos .~egíli a' szegényeket,
megalázza magát előttük. Ü az első király, ld ne
kik szolgált volna.

Ime ez az, mit az összes pogány erkölcstan
még képzelni sem tudott.

A' szerelet nem kevésbbé ismeretlen a' po
gány ősidő előtt: ismeré ugyan a' vendégszere
telet 's nagylelküséget, de emez az emberek'
ideiglenes 's örök boldogsága iránti lángoló buz
galomról volt-e csak fogalmuk is a' népeknek?
megközelílék-e messziről is a' munkassagot, mely
lyet a' király gyönge lelkek' segéllése 's mín
den ügyefogyottak' gyámolitása körül ld fejtett ?

A' hit tehát az emberi erőt felülhaladó bátor
ságot 's erényeket fejleszt az áthatotta lelkekben.
Még azt is mind megszenlelé sz. Lajosban, mí
ben a' hősök- 's jó királyokkal megegyezett.

Oh hiu erényképzetek , oh lelki eltévedések t
milly távol vagytok a' valódi hőslességtűl !

') Kivéve azt, mcllyben most Voltaire részesíti.
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Egyarántközönyös szemmel nézni a ~ koronát 's
békót, egészséget 's kört, életet és halált: nagy 's
bámulatos dolgok" végbevitele után bámultatástúl
félni; egyedül Istent 's a' kötelesség? érzetét vi
selni szivéhen , egyedül embertarsainak bajai ál
tal érdekeltetul ~ 's önbajait a' megszentesülésre
szükséges eszközül tekinteni , Istennek jelenlé
tét mindig szem elölt tartani ~ mindent csak értte
tenni "s szenvedni: ime illyen volt sz. Lajos, a ~
keresztény hős, mindig nagy 's egyszerű, mindig
megfeledkező önmagáról. Kormanva népének
boldogságát tűzte ki czélul; megtűn minden jót,
mi hatalmában állott, még köszönetét sem keres
vén azoknak , kiket holdogita. Jótékony hatását
a' jövendő századokra is kiterjeszté ~ ~s remegett
a' dícsöségtöl, melly jutalma leendett. Háborút
csak alattvalói, 's Isteneért viselt. Győzvén, meg
bocsátott; meggyősetve, daczolás nélkül tűrte a'
fogságot. Egész élete ártatlanul folyt le; vezek
lési szörruha alatt élt, hamu fölölt holt meg.']

A' sz. Lajosban tündöklő ker. szentségnek
emez ékes rajza mindazon szentekre alkalmaz
ható fő "s lényeges vonásaiban ~ kiket az egyház
csodalkozásnnh' tárgyaiul kitűz. Éltük~ állapota
's müveik külsőleg különböznek , de bensejök
ben ugyanazon elv, ugyanazon áldozatkészség,
ugyanazon erényhősiség miiködik.

~S koránsem kell azt gondolnunk , miszerint

') Voltaire llellchot-féle kiadás XXIX. köt. 127. tap.
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a' kereszténység' ezen erkölcsi koronájába csu
pán az egyház által canonizált szentek tartozná
nak; számtalan más van, ki homályban tölté 's
tölti életét, 's abban hal meg, kik annál szenteb
bel" minél kevesebbé ismeri őket a' világ, 's kik
mintegy elrejtköznek alázatosságukhan. Hasonlók
az égi boltozat' csillagaihoz : azokon kivül, kik az
ismert csillagzatokat képezík , vannak, kiket ma
gasságuk mialt nem láthatunk: a' szellemi égnek
szinte megvan a' maga tejutja.

A' kereszténység' hatása szünet nélküli 's
végetlen, bár néha titkos, 's kétezer éves termé
kenvség után szintolly illatos virágokat hajt, szint
olly zamatos gyümölcsöket terem mint eleinte. l)
Igen káros és sol, lelket elbátortalanító az előité

let, melly szerint némellyek nagyon rendkivüli
nek képzelik a' szentséget, 's azt csak a' neveze
tesb szentek? élctét jellemző külső jelenségeken
gondoljak megismerheWnek: azokon kivül, kik
által Isten épületes példát akart nyujtani a' világ-

') 1843-ki junius' havában halt meg Saint- Pallaisban
Saintes mellett , egy iOu, alacson sorsu , élelmét
kezeinek munkája által kercső lcány, kinek szent
sége természetfölötti jelekkel díszeskedett. E' jc
lek' egyike, mellyct az egész világ megbiralhat ,
hátrahagyott, 's a' szintolly' tudós mint jámbor la
rochelll püspök állal kiadott 's előbeszéddel meg
bővitett irataiban található, mellyek' eredeti kéz
irata palotájában őriztetík. Ezen a' fiatal munkásnő'

tollából Iúrudsúg is szcnvedés közott folyt iratok,
értelmisége 's az Istent illető dolgok iránti szere-
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nak, van még számtalan más , kiket önmagának
tartott fön. A' szentség létezhetik külső , sőt töb
bet mondok, benső jelenségek nélkül. A' tények,
's nem a' tényeknek látszatja tesznek szentté ,
's miután a' szeritségnek fajtája az egyszerüség ,
bizonyosan számtalan lélek halad a' szentség?
ösvényén, kiket a' világ nem ismer , kik önma
gukat sem ismerik, kik megvettetnek 's önma
gukat vetik meg.

Oh ha ismernők mind a' szenteket , kik je
lenleg a' földön léteznek, nem messze tőlünk,
hanem körülöttünk! ... Tetszett némollyeknek a'
romlottság 's bün? rejtelmei! Ieirni , mért nem
jut eszökbe a' szentség- 's áldozatos életről a'
fátyolt levonni 't Oh milly látvány volna az, ha
a' gunyhök , a' kórházak, a' nyomor' lakai , a'
fogházak, a' kolostorok, a' sivatagok, leginkább
pedig az alázatos házi tűzhely mind elbeszélhet
nék , mit látlak, mind elmondhatnák az erényeket,
mellyek? tanui voltak! De ez Istennek és angya
lainak titka, titok még magukra ez erények' gya
korlóira nézve is, kik ama' napon, midőn az Ur
tól a' jutalom' koronáját elnyerendik, az önfölál-

tcte által valóban több, mint emberi lelket tanusíta
nak. ~ em késünk kimondani, miszerint ez ira Lok,
az eszmék, érzclmek, 's az irály' egyszerüsége,
szabatossága , hihútlansága , fönségc süt magasz
tosságn által Fenelon' müveire emlékeztetnek, sőt

néha Bossuetéivel merközhetnek. Ezen leányzó'
ncve : Enslelle )Iária.
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dozas' együgyűségével kérdendik: mikor 'Colt az
Uram, midőn e' dolgokat tettük? l) titok ez a~
világra nézve, melly nem érdemes rájok, 's melly
többnyire nem képes másra, mint erényöket
csufolödásai által tisztábbá tenni.

l\1indazáltal ök mentik meg a" világot: melly
nem sokára végkép elromolvan, visszasülyedne
a? sötétségbe, mellyhöl kíszahadittatott ~ ha nem
élnének a' valódi keresztények, kik az Űdvözitő"
szavai szerint: a' föld' sava's. a' 'nilág' világos
sága.

'8 valóban a' kereszténység' erkölcsi hatása
nemcsak egyes tagjainak megszentesitésére szo
ritkozott ; hanem ezen szentesités által az összes
emberinem' közöntudatát tisztább- éserkölcsösbbé
varázsolta ~ mihől még azok is részt veszneit ~

kik közvetlen befolyását nem érzik.
A~ kereszténység meggyógyiLá a' világot.

Természetfölötti központjából az emberi társa
dalmak' természeti központjára terjeszté ki mű
ködését,

A' törvényhozások , intézmények , szokások,
a' különféle viszonyok ~ meliyekhől alakulnak,
az evangeliumm alapíttattak. Lassankint elmoz
dittatott a' pogány romlottság 's a' germán yad
ság, 's a~ világ hozzászokott a' kereszténységet
lég gyanánt szivni.Jtlindaz,mi napjainkban általá
nos,nyllvénos.egyetemes.az keresztényszerű~vagy

') Máté XXV., 3';';
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legalább illyenné lesz. Tagadhatlan ugyan, hogy
a' világon mindig lesz helye a' romloltságnak 's
gonoszságnak, miután a' szabadság mindig fön
álland; sőt ugy látszik, napjainkhan tán nagyobb
az mint valaha; de nem tekintve azt, hogy mint
egy átalakulási nehéz korszakot élünk, meg kell
jegyeznünk , miszerint ezek maqánosok' bűnei ;
azelőtt közös,mint társadalmi nyilvános gonosztet
tek léteztek, a' gonoszság nemcsak magánlelkeket
foglala el, hanem a' társadalom' lelkében, a'
törvények- 's közvéleményhen, az intézmények
és szokásokhan , mindabban nyilatkozott, miáltal
a' közélet eszközöltelik. Napjainkban, nem ret
tegek kimondani, távolabb vagyunk e' szomoru
állapottól mint valaha; 's bár mekkorák legye
nek a' magán erkölcsösség' eltévedései , a' köz
erkölcsösség, a' krisis' napjait kivéve, mindig
emelkedőben volt. Ez igen nag-y figyelemre
méltó dolog; mindenikünknek, ugyszúlván, két
létünk van, az egyik magános, szabad 's fele
lős: a' másik nyilvános, társadalmi 's köröze
tünk' befolyásától függő. Amaz gyakran ellenke
zik emezzel, '5 igy megtörténik ; hogy magunk
is másokkal nyilván 's őszintén roszaljuk az er
kölcsi botlásokat, mellyeket magán életünkben
elkövetünk. .lUár pedig e' két lét soha annyira
külön választva nem volt mint jelenleg; megen
gedvén, hogy tán sohasem követtetett el több
gonoszság, el kell ismerni, miszerint nagyobb
tiltakozás ellene sohasem hallatszott, lUaguk az
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elkövetett vétkek, homlokukon hordják a' magá
nosság , a' különczliödés' bélyegét, melly mind
eszelősségöket mind gonoszságukat kimutatja,
annyira elvettetnek a' közitélet által, annyira
ellenkeznek a' köz erkölcsi öntudattal. Bármi
történjék, bármit tegyenek az emberek, mindig
lesz, ld keresztény maradand, söt mindinkábh
törekedendik azzá lenni, ezen valaki, a' világ.
Az istentelenek 's gonoszak tisztelik a' zablát,
mellyet tajtékuk vesz körül; 's ha számuk még
tekintélyesb, dühösségök még nagyobb volna,
sohasem leend nek képesek erőt venni a' keresz
ténységen: mert csak saját adományai által ost
romolhatják.

Ez valóban különös tünemény, 's szép tanu
sága azon életerő? isteni voltának, melly miután
a' világot minden, annyira ellenkezö elemek' da
czára, olly magas müveltségi fokra emelte, azt
ezen állapotban fön is tartja, bár mekkora le
gyen is az ezen müveltség által nemzett magán
romlottság, söt mindinkáhh fölebb emeli a' társa
dalom' minden magán kihágásai mellett is, melly
ben ö egyes tagjai ellenkezésének daczára, ma
gasabb erkölcsi életet ömleszt.

A' kereszténység diadalmaskodott a' pogány
ság által megrontott müveltség fölött: megszaba
ditá tőle a' világot, 's ez szép kezdet volt. Ezu
tán más, az elöhbítől különböző , nem kevésbbé
nagy és szép munka várakozott reá: ll' vadság
nak legyijzése, melly ujjáalakitö nngyszerű mű-
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vét akadályozni kész ült. Miután polgárosodott
emberektől elöitéleteíket ragadá el, durva em
bereket kellett polgárosHania, miután javitott,
tanitani volt kénytelen. Bármennyire különbözött
is e' második munka az elsőtől, ugyanazon Sü
ker koronázta fáradságát a' nélkül, hogy elveit
's eszközeit változtatta, önmagát megtagadta
volna. Sőt csodálatos dolog! sok ideig együtt
végezé e' két óriás munkát; 's mig egy kézzel
Róma 's Korinthus rothadt erkölcseit szentesíté ,
a' másikkal az éjszak nemzette vad csordakat sze
lidité 's polgárosítá. A' mostani világ 's ennek er
kölcsi, értelmi, iparos viszonyainak összege, e' 2-ik
nagy munkának eredménye. De ilt még harma
dik kisérlet , harmadik süker várta a' keresz
ténységet: meg kelle mentenie a' világot a' reá
árasztott jótéteményekkeli visszaéléstől; megtar
tani számára e' javakat, 's azokat e' visszaélések'
daczára gyarapítani, átvezetni a' világot e' ve
szélyes szikla mellől , hova az egész társadalom
tévedett, megszabaditani azt a' gazdagság okozta
romlottság-, nagyságból származó süljedés-, az
élet utáni haláltól. E' szíkla sokkal veszélyesebb
az elöbbieknél, mert épen a' müveltségböl ere
dett, 's minden egyéb segély-hiányában csupán
a' kereszténység' saját benső ereje által vivható
ki a' diadal.

Ez a' nagy látmány, melly szemünk elött van
n' nélkül, hogy elég figyelemmel kisérnők , 's
melly átalakulási korszakunkat jellemzi. E' hö-
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sies krisis, melly olly régóta készült, a' 1~. szá
zadban ütött ld. Ez időben a' társadalom meg
érinté a' szírtet , elhorittaték a' haboktól, 's egy
ideig eltünt az örvényben. De vele volt az isteni
vendég, kinek parancsszavát hódolva fogadják a'
szelek 's hullámok. A' polgárosodás föltnerült az
örvény' gyomrából, 's ha a' hányatás még most
is éreztetik, ha a' hullámok még most is ostro
molják az egyház' hajójának oldalait, azt elteme
tendők, hagyjátok, - gyönge maradványa, ve
szélytelen ntóhangja ez csak a' veszélynek. A~
keresztény szellem, a' katholikus hit, cgvhefor
radva mindazzal , mi valódilag Iöntartö , polgá':'
rasitó , haladást eszközlő , naponta erősbödik; 's
Isten' űrködő gondviselése- 's cselekvőségének

annyi nyilvános jelei ~ igéretei , hűségének annyi
tanuságai után, fölvilágosittatva a' mult által, biz
ván a' jelenben, megnyugodván a' jövön, kiált
sunk föl Pascallal : "milly jó ekkint ostromoltatni
a' szélvész által olly hajón, mellyröl tudjuk, hogy
el nem veszhet!" -

II. §.

A'kereszténység· befolyása az értelmi
világra.

I. Az ember' szellemében annyi a' gyönyö
rüség , mennyí nyomoruság lakja szivét, Mind
azáltal e' gyönyörűség" nagyságát, de lehanyat
lott nagyságát juttatja eszébe, mellyet hiábun
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erőködik visszanyerni, 's mellyről még sem tud
lemondani. Tehetségeinek nagyratörő iránya min
dig szeme előtt tartja, miszerínt nem minden
végződik a' testtel, 's körülöttünk természetfö
lötti világ létezik; 's ugyan e' tehetségek' gyön
gesége nem engedi őt tisztába jőni az iránt, vall
jon mít tartson e' természetfölötti világról, mit
véljen hozzálartozönak ? lUindent tudni, valamint
mindent nem tudni nem képes, sem a' tagadás
ban sem az állításhan teljesen meg nem nyugha
tik , az igazság állal vonzatik, a' kétolytől visz
szurántatik , esze csekélyebb ösztönénél. 's végre
is csak azt tanulja meg, tudni, hogy semmit
scm tud.

~Iinél fontosb vallomás alig került ki valaha
ember' szájából, mert olly tárgyak' lételét teszi
fül, mellyeket nem ismer, 's a' hanyatlás' kétség
beeső jajkiállása állal fejezi ld hivatásának fön
ségét.

Az ész által ismert szük körü határon túl,
reá nézve üres tér nyúlik el, hol tudatlanságának
képzeletárnyal játszadozve kalandoznak, hol sze
mei előtt sötét köd terül el, hol a' tárgyakat
megkülönböztetni nem képes, 's hol mindazáltal
nagyszerü dolgok' lételét teszi föl :1) Empedocles
gyanánt lehajolva ez örvény fölött, nem tudja

l) 1\fll,jns esse qnidrlnm suspicala est ac puleherius, quod
extra conspectum nalura posnisset. (Scnec. Quaest.
nat. I. l'rae[at.)
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tőle elfordítani szemeit, mert érzi, hogy benne
jövőjének titka rejlik; 's ellenben nem tudja azo
kat annyira megfeszíteni, hogy láthassa, mi tör
ténik. Ez üres tér, mellyet mindnyájan magunk
ban hordozunk, ez örvény a' rejtelem' valláso.

Innen eredt mindazon ideologicus 's theogn
nicus rendszer, mellyek' zavaros tömege oz em
beri bölcselkedés' történetét képezi , 's mellyek'
eredménye mindig füstbe száll. Innen eredtek,
hogy alább menjünk , mindazon vallási kícsapon
gások 's babonaságok , meJlyek koronkint föltün
tek a' földön, 's azt annyi vakbuzgó- 's ámítónak
zsákmánya- vagy játékszerévé tettek. Innen
erednek végre' o' nyomasztó bizonytalanságok,
a' gyakori szédelgések, a' borzasztó talányok,
mellyek a' leghiggadtabb szellemeket is megra
gadják, jövendő rendeltetésök fölölt száz meg
száz véleményt keltenek bennök, a' nélkül, hogy
azt valaha megfejlenék ; mert bármit tegyünk is,
sohasem leendünk képesek illy örvény' szélein
elaludni: ez olly tüzhanyö hegy, mellynek gyom
rából szüntelenül sürü füstföllegek kavarognak
fölfelé.

Jézusnak hite az emberi lélek' e' nagy kívá
natának eleget tön , e' borzasztó örvény fölött
jött hidat építeni.

E' nagy jótéteménynek, mint rendesen , azon
hatása volt, hogy az emberek elfeledék szükséges
vollát; 's nem gyéren találhatni embereket, kik
azzal hizelkednek önmaguknak, miszerint meg-
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tudnak lenni a' vallás' segedelme nélkül, 's hogy
az észnek erős láhain minden hiszékenység' fö
lött állanak.

Ez nagy önámilás. A' hitetlenség valódi ér
telemben véve, csak szó: sohasem létezett hitet
len ember.

Ha a' hitetlenek alatt azokat érljük , kik a'
keresztény hit' ágazatait elvetették , voltak igen
is, e' nevezetre méltók; de még ez esetre is igen
csekély azok' száma, kik azokat lelkökből vég
kép kiszakították volna. lUindazok, kik ezen érte
lemben hitetleneknek latszanak, vagy önmagukat
hitetleneknek hiszik, nem mindig ollyanok, Több
ségök hasonló azokhoz, kik éjjel félnek, 's hogy
elhódítsák önmagukat, fütyölve mennek: ha vé
letlen veszély éri ez álhősöket, hivékenyebbekké
lesznek mint kellene, 's alig tarthalóli vissza
gyakran a' kétségbeeséstől.

De a' tökéleles hitetlenek, vagy hogy szaba
tosan szóljunk, azok kik senunit sem hisznek,
hitetlenek-e? Koránsem ! mert mint Bossuet
mondja "a' képtelenségek , mellyekbe a' hitet ta
'gadvan, sülyednek, sokkal hihetetlenebbek mint
sem az őket Iönségök állal elriasztó igazságok,
's minthogy megfoghatlan rejtelmeket hinni nem
akarnak, megfoghatlan tévelyeket kénytelenek
hinni.v'] Nem vesszük észre mindazt , mit hin
nünk kell, ha nem akarunk hinni, mert oszhang-

I) HaloIli beszéd Gonzaga Anna fölölt.
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zasban van szenvedélyeínkkel , mellyektől elta
kartatik, Hanem bölcsészeti szemmel, 's akkint
tekintve a' dolgot, a' mint van, igaz, hogya'
hitetlenség egyetlen keresztény hitágazatot sem
vethet el a' nélkül, hogy százszor kiállhatatlanabb
véleményt ne kénytelenittetnék elfogadni, 's a'
nehézség' helyébe képtelenséget állitani. A' dei
sták, atheusok , materlalistak , nem hisznek Jézus
Krlsztusban , Istenben, a' lélekben ; hanem hogy
ezen hitetlenségöket megalapítsák , olly vélemé
nyeket kénytelenek elfogadni, mellyek a' leg
egyszerühb keresztény elölt nevetségesekül Hin
nek föl, Id százszorosan viszonozza megvető
sajnálkozásukat , mellyel hivékenysége iránt vi
seltetnek. Például, hogya' világ önmagát teremté,
vagy hogy az, mi mindennap változik 's elhal,
önmaga által önmagától öröktől fogva létezzék ,
a' vélellen folyvást a' legmüveltebb értelmiség'
müveít hozza létre, hogya' szép mindenségnek
csodálatos gépezete keringő 's összeütköző pa
rányokból alakult, 's hogy e' paranyok korán
sem rontják el folytonos keringésök által müvö
ket, hanem a' csodáltuk szép rendben megtartják ;'
hogy az anyag már magától bir mozgással, aka
rattal , értelemmel, öntudattal; hogy lírisztus
urunk 's apostolainak a' történet által bizonyított
létele mese, 's a' kereszténység' eredetének egész
története nem egyéb mythologicus beszéd mási
tásánál , melly állal csak a' nap, hold 's az állat
kör' jegyeinek tiszteletét akarák személyesileni ;
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's tudja Isten mit még! .lHulatságos kis Hiszek
egyet lehetne kiállilani a' hitetlenség" minden
hilágazataibóll A' hitetlen mindazt hiszi, mi kép
telen, fonák, eszelős; mig ellenben a' ltivö nem
hiszi e' képtelenségeket , 's pedig azért, mert
nem hiheti, mert esze visszahorzad tülök, mert
nem hiszékeny, szóval, mert hivő, "Szép munka
volna, sz öl d' Aguesseau, megmutatni, miszerint
nehezebb nem hinni, mint hinni."') Ezért mondja,
's pedig alaposan, a' lángeszu Fussal , miután
minden bölcsészeti rendszert jól megvizsgált :
"Nem találtam jobbat, mint Jézus Krisztusban
hinni." Igaz ugyan, hogya' hitetleneknek uzon
előnyök van, miszerint hitrendszeröket változtat
hatják; de miután csak képtelenség közt válogat
hatnait , 's hacsak eszök' használatáról végkép
lemondani nem akarnak, kénytelenek valumellyi
két hinni. Gyors 's könny ü váltogatásuk által azt
mutatják , hogy minrlnyájat hiszik, 's valóban

') (Lcltres sur divers sujels XVI. köt. 76. 1.) Az osz
tály valóban nem egyenlii , szól maga Voltaire,
mert a' hitctlcuség' sajátja, mindent hinni, mi hi
hetetlcn , ellenkező 's lehetetlen, hinni azt, mit
nem értünk , 's pedig minden felsőbb tekintély
nélkül, A' keresztény hit ellenben azt kivánja, hogy
eszünket nem vak, hanem tanulékony hivékeny
séggel , mellycl maga az ész is jóváhagy , a' leg
fölsöbh tekintélynek alávcssük, (Raíson du Chri
stianismc . .Iil'cul szónál.

3
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megérdemlik Pascalnak ítéletét: "A~ hitetlenek
leghiszéken~'ebbck.""1)

1\li bennünket illet ~,Jézus Krisztus ulán,
nincs szükségünk különösségekre, - szólhatunk
Tertuliánnal , -- sem vizsgálatra az Evangelium
után, midőn hiszünk ~ többet hinni nem akarunk.
Sőt azt is hiszszük, miszerint több hinni való
nincs is.") Hasonlókép szól Joubert: "A~ hit meg
tiltja többet hinnünk, mint mennyit tanil,""ö) ~s Por
talis, ld azon szempontból vevé föl a' dolgot,
mellyet fölebb előadánk , ezt mondja: "A~ hit
csak azon tért fog-Ialja el, mellyet az ész üresen
hagy, 's a' képzelom lagadhatlanul sokkal roszab
hul töltene be.v')

De ez még nem mind. A' nyilt hitetlenek
nem elégesznek meg azon hiszékenységgel, melly
hitetlenségök' szükséges kifolyása; hanem több

-nyire még más önkénytes álhitekre , tárgyukra
nézve nevetséges 's durva habonaságok' gyakor-

') E' mondat Senecaéra emlékeztet: Philosoplti creduta
natio(Quaest nat. VI., 26.)Lásd l\Iaistrenek ez iránti
érdekes jegyzeteit, Soirées de Pétersbourq I, 181.

2) Tertullián' könyve az elidősülésről VIII.
3) Joubert Pensées, Essais et l\Iaximes, l, 117. N"agy a'

különbség a' hivékenység 's hit között , szól ő, az
egyik hiba, a' másik erény, az első tulságos gyön
geségünkböl származik; a' másiknak alapja szelid
's dicséretes tanulékonyság, melly igen összefér
a' lelki erővel, sőt igen kedvező iránta, (115. I.)

') Portalis discours SUt' le concordat.
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latára veternednek. Tapasztalati dolog, miszerint
azok, kik a' sorsvetés , bübájosság, fetismus
han leginkább hisznek, fön hirdetik hitetlensé
göket a' keresztény ágazatok irányában. Hány
hitetlen van, ki nem hiszen Istenben, de az ör
dögben igen, kik megvetőleg fordulnak el az
ajtatosság' legszentebb 's legnemesh tételeitől , '5

ellenben holmi babonás szertartásokat a' legna
gyobb lelkismeretességgel gyakorolnak.') '8 Ju
lián, ki kormánpatában annyira hitellennek mu
tatkozott, nem tanusit-e legbabonásabb nézete
ket eszrnéiben?") A' középkor' hitetlenei, Cardan,
Amponace, Bodin , nem legeszelösh véleménye
ket, tényeket gyakoroltak-e '1 '8 a' tizennyolcza
dik század, a' hitetlenség' eme kiváló százada,
nem volt-e amilók" játszere ? nem ölelt-e külö
nösnél különösh előitéleteket ? "Ugylátszik, az
volt e' kornak elve, szél a' történetíró Lacretelle:
mindent kell hinni, azon ki 'v ül , mit atyáink Iti/
tek !W) Ha mindaz fölfedeztetnék előttünk, mi az
ész és fölvilágosodás' e' századában alattomosan
's titokban történt: hatartalan lenne bámulatunk.

') Ismertem hitetlenségéről hires atheus , materialista,
nagy száju embert, ki mert a' gutaütéstől félt,
sohasem öltözködött a' nélkül, hogy keresztet ne
vetell volna magára, 's e' szerint babonaságból tevé
azt, mit hilböl tenni átallott.

2) Lásd páratlan arczképét, Thomasnak , Essai sur les
éloges - czimü munkájában.

3) Lacretelle : Histeire du dixhuitieme siécle VI, 99.
3*
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Nehány évvel a' franczia forradalom elölt, szél
Portalis , azt hallám a' nemzeti könyvtár' egyik
őrétől , hogy legtöbben, kik olvasás végett oda
jöttek, csupán bübájosságot 's cabbalát tárgyazó
könyveket kértek. A' tudós Roubiés atya, ora
toriumi áldozár , 's lyoni könyvtarnok , kevés
hóval 1793-ban történt szomorú halüla elött,
éjjeli koronkinLi összejövetelek' alkalmával gya
korolt borzasztó 's utálatos cselekvények' rész
leteit 's bizonyságait magában foglaló szóbeli
pert mulatolt : melly cselekmények sokkal bor
zasztöbbak mindazoknál, mellyeket a' legdurvább,
legszemlelenebb pogányság' története terjeszt
elönkbe. I

)

Ha napjainkban kevésbbé ellerjedtnek talál
juk e~ szomorú tévedését az emberi észnek, ez
onnan van, hogya' hitetlenség korunkban nem
annyira divatos. Ilitetlen kevés van; liözönyös
szellemeink vannak, ezek is lassankint kevesbül
nek. A' ker. hit tiszteletben tartatik. Ez az, mi
bennünket e' szégyenítő gyöngeségektőlmegóv,
's még e' hitnek ellenségeit is megmenti, Körü
löttök bizonyos neme az atalanos szellemnek ala
kül , melly öket önkénytelenűl magával vonja,
mell y központjából mintegy a' vonzerő' törvénye
szerint működik, 's melly a' nélkül, hogy tudnák,
némileg még tetteik- 's gondolataikat is igazgatja.

,) Portalis : Dc l'usngo ct de l' alius de l'csprit philoso
phique (lJ. köt. 171.1.)



37

Ha valahol a' ker. hit' igazsága! teljesen is
meretlenek lennének, a' leggyalázatosb '8 legve
szélyesb előítéletek' örvényébe sülyedne az em
beri lélek , 's még a' legszilárdabb , önmagukkal
leginkább biró szellemek sem menekedhetnének
tőle , mihelyt a' ragály körülöttük is elhatalma
sodott. l\'Iert amaz ernlitettük üres tér, melly olt
kezdődlk , hol természeti ismereteink végzödnek ,
's addig terjed, mig képzeteink 's ösztöneink'
országa kinyulik : e' tér, melly rejtelini tehet
ségnek nevezhető , kíelégitést , táplálékot köve
tel; ha elveszed tőle a' józan hitet, a' babonaság'
karjaiba veti magát. Innét van, hogya' pogány
vallások , bármil ly alaptalanek voltak is, többet
érlek a' vallás' teljes hiányánál ; ezek állomás
pontok voltak az eszelőség 's gonoszság' véget
len lejtőjén.'] '5 innét van, hogya' keresztény
hit, melly nemcsak megóv a' tévelytől , hanem
még az igazságra is vezet, melly az út, az igaz
ság és az élet, az érlelmiségnek nyujtott legszebb
ajándok, 's az ész' /wrfájállak neveztethetík.")

l) "Nem hogy a' babona a' vallásból származott volna,
hanem azt állithatni , miszerint a' vallásos tanok
's intézmények' korláta nélkül, vége határa nem
leendett a' hiszékenység-, babonaság-, csalásnak.
Az embereknek álalában, hogy hiszékenyek ne
legyenek, hivöknek kell lenniök, bizonyos isteni
tiszteletre van szükségök , hogy babonások ne le
gyenek." (Portalis : Discours sur le concordat.)

2) "IG érzi jobban lium mi , szól Montaigne, mert bár
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Az olvasó hihetöleg szintúgy mint mi , állá
tandja fontosságát az igazságnak, mellyet meg
mutatni akarunk. Hadd erősítsük meg tehát még
két nagy tekintély által.

A' hires Burke, e' jó érzelmü , annyira mély
belátásu, olly gyakorlati publicista , a' franczia
forradalomróli könyvében, mellyet azért irt, hogy
hazáját,Angolországot, ama tüzhárryövetette gyuj
tó golyóktol megóvja, ekkínt szöl :

"Tudjuk, 's büszkék vagyunk reá, hogy tud
juli, miszerint az ember természeténél fogva val
lásos állal; hogy az atheismus nemcsak eszünk
kel hanem ösztönünkkel is ellenkezik, 's hogy
rajta sokáig nem uralkodhatik. 'S ha a' kicsapon
gás' valamelly perczéhen , ha ezen a' pokol'
tüzénél fölforratt szellem által okozott részegség'
mámorában, melly jelenleg olly dühös forrongás
ba hozá Francziaországot , kitámók meztelensé
günket , eItaszitván magunktól a' ker. hitet,
melly eddig dicsőségünk 's vigasztalásunk volt,

bizonyos 's csalhatlan elveket önténk beléjc, bár
lépteit az Isten közlölte igazság" szent lámpájával
világositjuk is meg, még mindennap látjuk , mi
szerint a' mint némileg eltér a' közenséges ösvény
rül 's elhagyja az egyház által kijelölt 's épitett
utat, azonnal eltéved, megzavarodik, botlik, ide 's
tova hányatván az emberi vélemények' nagy, zajos
hullámzó tengerén, fék- 's czéltalanul: mihelyt el
hagyja e' nagy 's közös uLaI, más ezer meg czer
mellékösvényen révedez."(Essais XXXI. k. XII. f.)
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melly valamint másult, úgy nemzetünknél is szü
lője volt a' müveltségnek : attül félnénk (jól tud
ván, hogya' szellem az ürességet nem tűrheti)
nehogy helyét valamelly durva, veszedelmes,
lealacsonyitó babonaség foglalja eL"!)

A' másik tekintély nem kevésbbé fontos, '8

az egészen bizodalmas körülmény, mellyben nyi
latkozott, különös bölcsészeti jelleggel ruházza föl.

A' ki fölhozza, maga is kitünő eszü férfiu,
Fontanes, olly hangon teszi azt, hogy azonnal
meglátszik, mekkora hecset tulajdonitott neki.
J\Iegtarljuk szavait, mellyek a' vallomasnak mint
egy rámaját képezik :

B o n e t' szavai:
1787-ben Genfhen mulaltam; kiváncsi valék

meglűtogntní a' hires Bonnetet , Locke' tanitva
nyúl , Coudillac' elődét , az: essais analsjtique
des [acultés dc Lame ; 's az: obsercctions ser les
corps organisés' szerzőjét.

Genthodi, az alpesek' 's a' jura' bérczei közt,
a' tónak partján, szintolly nagyszerü mint mo
solygö fekvésu házában találIam. Eleinte csodá
laUal szúloIt de J' Epée abbéröl, kinek dicsőségét
elrablá, találmányát tökélyeshité Sigarol ur. Az
után némi levéltöredékeket mutatott a' tudós ber
lini zsidó J\!ósestől, ld a' századnak legneveze
tesb metaphisicusai közé tartozott. Végre az illu-

,) Észrevélclek a' franczia forradalomróI. Irla Burke
Edmund. 1892.
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nilnatusokra tért a' társalgás. Nem titkola el,
miszerint némelly sweizi jeles emberek színte
tagjai ez eszelős társulatnak. Okát tudakoló kér
désemre ~ körülbelül következőleg válaszol! :

A' jelenkor' bölcsészete, igy sz.ölt, megingalá
a ~ vallási meggyözödések' alapjait, Az emberi
szellem ~ meggondolatlanul kiragadtatva százado
Idg megnyugtatás t szolgál] hitébő] ~ nem tud mi
hez fogni ~ megállapodni. N vallás' tá vulléle
végetlen ürt hagy az ernber elméje- 's szivéhen :
's ő mindig hajlandó a~ szélsőségekre; első szük-
ségeinkhez alkalmazott ~ bölcs 's vigasztaló hit
helyett a' Iegveszélyesb képzetekkel tölli meg azt.
'5 igy az ember midőn hitetlenné lesz ~ ez által
csak annál hajlandöbb a" bahonaságra : még az
atheismusha is magával viendl a ~ vallásos eszmék ~
szükségességének érzetét. melly lényeges része
valójának ~ 's boldogsága vagy holdogtalanságá
nak forrása; visszaélend tudományával, szörnye
teges álomképeket vegyítvén beléje; istenileni
fogja a' természet' müködését ~s hatását, képte
len polytheísmusha sülyedend , szöval kész leend
mindent hinni, azon perczben, midűn teljes hitet
lenségét Iönen hirdeti. Ideje, hogy a ~ valódi böl
csészet önérdekét tekintve, visszatérjen azon hit
hez, mellyet nagyon félreismert "s melly egyedül
képes apadhatlan erőt, biztos szabályt ömleszteni
szívünk' minden mozdulutiba. Az emberi képze
lemnek egészséges táplálékot kell nyujtani ~ ha
nem akarjuk , hogy méreggel táplálkozzék."
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Ezek voltuk Bonnef észrevételei, folylatja
de Fontane, megvallom , miszerinl midőu hallám,
kevés hatással voltak rám; hanem azóta vissza
tértek emlékezetembe, ajánlom a' jó gondolkozá
suak' Iigyelmébe.

Ez elmélkedésből , ennyi olly világos, erős,

megegyezö, meggyözödést eszközlő, tekintélyes
bizonyságokból ügy latszik eléggé meg van mu
tatva , miszerint azonkivül, mit az ész megfoghat,
van még valami, mit az ember' lelke forrón kioán;
van keblünkben különös vallási tehetség. a' rej
telcm' tehetsége, melly szintolly természetes,
szinlolly lényeges mint az emlékezet, képzelem ,
itélet 's akarat. Kik a' keresztény hitágazatokat
elvetik , azért még nem tagadják meg e' tehetsé
get; csupán azon veszedelemnek teszik ld, hogy
vészthozó táplálékkal éljen. ~S ha vannak né
mellyek, kik csakugyan elfojtottak , 's kik ennél
fogva bölcsebbeknek vélik magukat: csak annál
korlaloltabbak , rnert egy érzéknek, a' végtelen,
az Isten' érzékének híjaval vannak,

Az állal, hogy e' tehetség gyönge 's irány
talan, az angyalok alatt áll az ember; de ha vég
kép megfosztatik tőle az emberiség, alá siilyed.
Ez igazság mellell harczol az emberek' szivéhen
folyvást 's mindenütt honoló érzet.

Ha az ember eszes állat, nem kevésbbé 'val
lásos állat.

l\'Ii következik ehhől '! Az, hog)' amaz Isten,
ld minden tehetségeinket nlkotü , 's minden érzé-
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kelnknek megfelelő tárgyakat rendelt, ezen val
lási tehetségnek is rendelt tárgya t , melly azt
irányozza, kielégítse. Főleg mldőn látjuk, hogy
magára hagyatva feneketlen örvényhe hull. tatja
az embert, 's zavarba ejti egész erkölcsi szer
kezetét , kell hinnün].. , miszerint neki is van hi
zonyos természetszerü , rendes, kielégítési 's ld
fejlési állapota, melly e' bukásoktól megóvja 's
czélszerüleg g-~ralwl'olja. '8 továbbá; ha kizárólag
Jézus Krisztus' tanítmanyábau , 's a' léleknek e'
tanitmányhozi ragaszkodasahan látjuk meg e' ren
det, kielégitést , vallásos ldfej lődést ; ha látjuk,
hogya' többi vallás csali: födözgetni vagy némi
leg gátolni tudja e' tehetség' rendetlenségét, 's
egyedül amattól jö az üdv , örömmel kell üdvö
zölnünk 's imádnunk c' nagy jótéteményben a'
kezet, melly lelkünket teremté, mert csak az ké
pes öt annyi veszélyen át ezéíjahoz vezetni.

II. Hogy ez igazságról még inkabb meggyő

zűdjünk , vizsgáljuk meg közelebbről a' viszonyt,
melJyben a' keresztény hit lelkünk, külünösen
eszünk" irányában áll.

l\IélLón, nagyszerün kielégiteni lelkünk' val
lási tehetségét , a' nélkül , hogy többi tehetsé
geink ez által szenvednének , vagy eszünk kor
látoltatnék 's elnyomatnék, sőt ellenkezőleg úgy,
hogy ez maga is ld legyen elégitve , azt magával
megyegyezönek, hatalmának fejlesztése- 's öreg
hitésére alkalmasnak találja: ez a' nagy föladat,
mellyet egyedül a' kereszténység fejtett meg,
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t-ör. Először is nem korlátozza, nem nyom
ja el az észt. Hisz semmit ollyast sem vesz el
töle, mil magatól tudhala 's a' természetes isme
retek' körében szabad mozgást enged néki. Orszá
gának halárain át nem lép. Tanítása olt kezdődik
csak, hol az ész végződik, szeme megzavarodik,
eltéved, elvész. A' hit csak segédkezet nyujt az
észnek, még hódolatot, engedelmességet sem kö
vetel, mert e' ponton az ész csak tehetetienségé
ről mond le: csak megegyezését kivánja, csak
szüvetséget ajánl, meJlyben az ész mindent nyer
het, semmitsem veszthet. Sőt többet mondok , 's
ebben fekszik e' pontnak fontossága: a' hit nem
mellé- helyezkedés (juxtapositio) hanem beleol
vadás (incorporatio] által akar egyesülni az ész
szel. A' Irereszténység az egyedüli hit, mellynek
bizonyságai vannak. l\'Iielőtt litkai iránt hitet kü
veteine , tekintélyének megvizsgálására szúlitja
föl az észt; 's csak miulán ez természetes belá
tása által elismerte alaposságát 's isteniségét ,
igényel hitelt tanítása, engedelmességet parancsai
iránt, mindezt a' józan következtetés? vagy
is az ész' útján. A' hit tehát eszköz, vagy mint
az apostol mondja: okeré gyanánt alkalmazza ma
gát az észhez; mi a' külsö bizonyságok által tör
ténik, mellyekkel a' hit elvagyon látva, "s mely
lyeket az ész kénytelen elismerni, ha önmagát
megtagadni nem akarja. A' kereszténység az
egyedüli hit, melly ez eljárast követi, az ész iránt
figyelemmel van, '5 csak azt kivánja tőle, mit a'
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logika szerint meg nem tagadhat. IG nem látná
ebben az igazság' histos jelét '!

2-or. A' hit megszabaditja és ségiti az észt,
's saját tulajdonát biztositja.

Az ész, ama ponUól, hol a' hittel találkozik,
nem csupán hogy szerezní , föltalálni semmit sem
képes, hanem még szükségtelen erőködes által
hi is merüi erejét, 's az örvénybe bukás' vesze
delmében forog. Egy második Penelope, ki este
fölfejti a' szövetet, mellyet reggel elkezde, lát
ván miszerint szabadsága ezer, hozzá méltatlan ,
birásáért egymásközt velélkedö, palotáját pusz
tító szerető által veszélyeztetik: ezer rendszert ,
ezer ábrándot értek, mellyek a' nélkül, hogy
valaha kielégitenék, mindinkább pusztítják 's ezer
szomorü tévelygésbe tassitják. E' zsarnoki hata
lom alól a' hit szabadítja föl, megmenti ez ólom
járomtól , melly alatt minduntalan lebukik , 's
helyette könnyu zablát alkalmaz reá, mollyel
szabadon vezérli a' világosság '5 igazság' orszá
ga felé.

Saját gazdagságát is közli vele. Vannak bi
zonyos számu alapigazságok, mellyek mintegy az
ész és rejtelem' határai közt állanak, mellyeket
az ész át nem karol egészen, hanem csak gyön
gén érint.

Illyen az Isten' léte, egysége, gondviselése
's fö tulajdonai; a' lélek' szellemisége, halhatat
lansága; az örök jntalmazás vagy büntetés' álla
pota stb.; melly igazságokból az u. n. természeti
theologia alakul.
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Ezen igazságokat észhelieknek nevezhetni,
mert az ész átlátja fő indokaikat 's alapjaikat: azon
ban meg kell szinte azt is vallani, hogy bizo
nyos részről a' rejtelem' homályaba burkolvák ;
az ész nem foglalja he egészen ~ 's ezért gyak
ran megtámadtaini látja azokat, ugy hogy maga
sem tudja, valljon megtartsa-e vagy elejtse , sőt

arról sem biztos, valljon nem hamisítja-e meg ~
's nem származtat-c belölök tévelyeket.

Hogy az emberi ész' természeti állapotát, ez
igazságokat tekintve, megilélhessük.Iásssuk mivé
lettek azok a' pogány világban. Az emberiségre
nézve, egy két egyént kivéve, a' polytheísmus'
éjjelébe vesztek el, 's ha volt is nehány bölcsész,
Id meg tartá , Socrates szerint csak mint (t' 1JUí

1llOrOS éjnek lenge álomkcpeit ') fogú föl, vagy
mikint Cicero 's Seneca mondja : mint olly tárgy
nak, mellqet nem allnyiJ'ab írunk, mint kívánunk,
álom/i'épei 2

) 's még ezeiméi is milly durva 's ld
csapongó rendszerek' tömkelegében valának ke
verve ez igazságok!

A' kereszténység fülvilágositá, öszhangzásba
helyezé, közzétette 's bebizonyitoLta ez igazsá
gokat, miutánolly lisztaságra 's magasságra emelte,
minőtöl mindaddig a' bölcsészet legmagasb röp-

1) Gorgins.
2) Somnia sunt non docentis sed optautis. Cicero arad.

quaest. tib. I". c. XXXVIII. Rem g1'Utissimam
promittentium magis quam optantium:" Senee.
ep. 102.
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iében még nem is álmodott, az egész világ állal
érthetővé tette, ~s örökre megmenté minden vál
toztatás- ~s elrontástól , a' hitnek természetfölötti
pecsétjét nyom ván reá. "Szüliséges, szól igen
helyesen sz. Tamás, hinni 's hit gyanánt per mO
(Ium fidei fogadni nemcsak az észfölötti tárgya
kat, hanem aznkat is, mellyeket az ész fülfog
hat; 's pedig elűször , hogyannál hamarább jus
son az isteni igazság' ismeretéhez; másodszor:
hogy Istent mindenki könnyen megismerhesse;
harmadszor: hogy bizonyosak legyünk felöle.
Az emberi ész valóban igen hiányos az isteni
dolgokban: tanusitják ezt a' bölcsészek , kik még
az emberi lárg-yalihan is tévelyek- 's ellenkezé
sekbe estek eszökkel. Hogy tehát Istenről bizo
nyos, 's minden kételytöl ment tudomásunk le
hessen, a' hit állal kellett az isteni igazságokat
velünk közülni. mint Istennek csalhatlan igéjét.:")

l\Iilly végetlen jótéteményben részesíté ezál
tal a' kereszténység a' ví ágot ~ nemcsak átnyújt
ván neki ez anyaignzsagokat , hanem egyszers
mind biztositván is élvezetöket minden emberek",
's főntartasukat minden idők' számára, a' hitnek
rövid 's meggyőző bebizonyítasa állal, melly ki
nem zárván az okoskodást , ezt a~ végetlen, erre
alkalmatlan sokaságnál pótolja, 's megóvja ve
szélyeitől azokat , kiket elméjök' élénksége elra
gadhatna. Ez állal a' kereszténység megalapítá

') Q. Q. Quaest 2, art, 25.
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á' bölcsészetet, a' pogány rendszerek' ingó '5 ho
mokos alapja helyett, biztos ~s termékeny földet
adván néki. ~5 minihogy elménkben minden Ö5Z

szeköttetésben áll egymással, ezért a' keresz
ténység, nildön az alapigazságokat a' hit' alapján
fölállitolta , a' többi alsóbb rendü igazsagokat is
megerősíté. A' hizonyossug' elvét ümleszti a' lé
lekbe, 's innen lassankint az ész' minden munká
latait //u'[Jszifárdítá.

!(özzé levén igazságoknt , nemcsak minde n
egyes embert részesite malasztuliban , hanem ez
állal még az ugynevezett közvéleményt , e' ha
talmas köz tüzhelyet - nlkotú , melly a' ma
gán észnek tévedéseit ukadályozza yagy orvo
solja, 's mlutegy lelke a' jelenkori tarsadalmak
nak.

,Jsten men lsen lőle , hogy igazságtalan 's
hálátlan legyek, szól az ernlitettük Bonnel ; lljja
imon számlálandom el a~ religio' jótéteményeit,
's elismerem, hogya' valódi philosophia néki kö
szöni lélét , haladását, tökélyét. lUerném-e ta
gadni, misierint magam is, ha a' t'ifá[Josság'
atyja nem vílégosüotta volna föl az embereket,
szinte bálványimádó lennék? Születve tán a' leg
mélyebb sölélség, legszürnyetegesb bálványozás'
ölében, előitéleteim" iszapjában fetrengtem volna;
az egész természelben , 's envalómban csak cha
ost látandottam. '5 ha elég boldog vagy boldog
talan leltem volna egész a' mindenség" alkotojáiq,
jelen 's jövő hivalásomróJi sejtelemig fölemel-
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kedni , e' sejtelem mind igaz maradandott , 's
sohasem válva bizonyos hitté , valószinüleg él
tem' kinjúvá leendett.'!') Ha a' bölcsész ekként
dicséri a' hitnek a' müvelt észre gyakorlott jóté
kony hatását; gondolhatjuk.mílly befolyásu lehe
tell e' jó tétemény az emberiség' müvelellen tö
megére nézve!

3-or. A' kereszténység azon kivül, hogy
ama sejtelmeket , előérzeteket, mellyek szünte
len kinsottak a' legkitünűbh elméket, bizonyságra
emelte, a' tömeg előtt fölviIágositotta, megfog
hatóvá teile: olly igazságokat is nyilvánított,
mellyek? ismeretére az emberi ész sohasem jutott
volna.

Értem fi' kereszténységnek sajátlagos hilá
gazatait: minő a' Szentháromság' titka. A' meg
testesülés, megvéltus, az emberi-nem' megbukása
Adámban , fölemelkedése Krisztusban, '5 a' ka
tholicismus' egész nagyszerű lanrendszere. Ez
igazságok, mellyek a' sajátlagosan u. n. theole
giához tartoznak, a' természe li theologianak egy
szerübb igazságaival kapcsolathan állanak, azo
kat tágash alapra fektetik, hasonlólag, mint eme
zek az ész ~ ösztönei- 's sejtelmeinek megfelelnek.
Azokat fölfedezvén , a' kereszténység csak olly
távrajzet lerjeszte előnkbe, mellynek kiindulási
pontja az észben van, feneke mindarra, mi előbb
van, fényt vet, 's bennünk 's körülöttünk mindent

') Bonnot : Recherches sur le Christianisme.
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fölvilágosít. Ilahár sohasem lödöstük volna is föl
a' keresztény hitet, mégis most , miután ki van
nyilatkoztatva , azt találjuk , hogy az ész' tiszta
világával teljesen megegyez, mellyről mondhatni,
miszerlnt ha nem ismeri is e' tant, mégis minden
kor elismeri. Tagadhatlan. hogy e' tannak feneke
rejtelmes: dc visszasugárzásai fölvilágosithatók:
láthatatlan, de mindent megmutat. A' végetlen
neli , a' véges irányában a' rej telem, sajátja, de
ezen viszony tágasb 's szűkebb lehet, 's ennél
fogva a' rejtelem is több vagy kevesebb tárgyat
folyhat körül, A' Irereszténység megtágitolla e'
viszonyt, hátramozditá a' tudatlanság' határait,
tért 's világosságot adott, 's ez által kiterjeszté
láthatárunkat. A' rejtelmét nem a' kereszténység
szülé. A' rejtelem már létezett, 's némi részben
mindig létezendik; de az előtt épen szemünk előtt
volt, most láthatárunk' végére szorittatott. A' ke
reszténység megszabadilá az emberiséget a' rej
telmektől , mellyek természetes látását akadályo
zák ; igazságokat 's viszonyokat leplezett le előtte,
mellyeket nem is sejtett, 's végre is csak azért
hagyott meg némelly rejtelmeket , mivel a' dol
gok' természete ugy kivánja. Elég, hogy minden
kötelességeket kellőleg megvilágositá. Sőt jó is,
hogy több világosságot nem adott a' végre, hogy
minden figyelmünket arra pontositsuk össze.

Egyébiránt ama nagy különbség van azon rej
telmek , mellyektűl a' kereszlénység bennünket
megmentett, 's azok közt , mellyeket előnkbe

,l
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adott ~ hogy az előbbiek természeli ~ vagyis ben
nünk ~s körülöttünk létező dolgokat iIletö rejtel
mek voltak: minő a' teremtett világbani helyze
tünk, a' jó és rosznak rejtélye, hívatásunk' kütfeje,
szabálya 's tárgya; vagy ollyanok, mellyek Isten
nek a' világhoz eredeti viszonyára vonatkoztak ,
mint : léte, teremtői függetlensége", egysége,
szentsége: az új rejtelmek pedig, miul : a' megtes
tesülés , megváltás , malaszt. 'sth, természet fölöt
tiek, 's Istennek a' természet' körén kivüli mun
kasségából származnak.

E' téren soldmi könnyebben elfogadható u'
rejtelem. Ez Istennek új müködése; Istennek
minden működése természeténél fogva rejtelmes;
fölvilágosittathatik ugyan; de Isten nem tartozik
bennünket e' rejtelem fölött teljesen fölvilügosi
tani , hiszen nem volt köteles azt velünk közölni.

Az észnek nem lehet panasza, hogy azt nem
érti, mit különhen úgy sem ismerhetell volna, 's
mi csak Istennek különös jóvoltából közöltetett
vele ,.leginkább azért nem, miután ez isteni ld
nyilatkoztatasnak köszöni ~ természetes. de el
vesztett ismereteinek visszaszerzését.

A ~ második jól megjegyzendő különhség az ~

hogy az emberi rendeltelés' természeti rejtelmei
körül az ész teljes tudatlanságban 's nag~' hibák
ban forgolt ; mig ellenben a' keresztény rejtel
meket csak fölfogni nem képes. Igy például: az
Isten' természetét , az ember' eredetét 's czélját.
a' valódi jöt 's roszal ~s az e' l{ctW közöIli ellen-
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kezetet. nyomorultsagunk 's nagyságunk' okát,
a' mödot , mint kell magunkat Isten 's masok'
irányáhan viselniink ; mindezen fonlos igazságo
kat nemcsak föl nem fogta, hanem hibásan , ha
Iul, tévedőleg vélekedett felülök: mig ellenben
a" keresztény rejtelmek amaz igazságokat mind
világosság- 's bizonyosságha hoztak , 's önmaguk
csak fölfogási nehézséget nyujtanak. Ismerjük a'
keresztény rejtelmeket.mert megvannak határoz
va, szavakba foglalva ; a' gondolatnak nem szük
séges fölfedezésükön fáradoznia ; a' legkisebb
gyermek is megtanulhatja ; nem úsznak zavartan
's bonyolodottan az ész' chaoszában , szabadon 's
i.iszhangzólag forognak fejeink fölött a' hitnek
ingatlan é g b o l t o z ft tá ll•.Még fölfoghatlansá
guk is nem föltétlen, csak aránylagos; ez égbol
tozat megnyugtatja az értelmiség' szemét , de le
nem hilincseli; nem vonul hátra a' vizsgálat elöl.
's a' vizsgálódó, tiszta -Telküségének mértéke
szerint , halhat bele. -

Röviden, a' keresztény hit kiméletlel \; jóté
konvan bánt az észszel. Először is semmitől sem
fosztja meg, mi sajátja, 's csak ott csatlakozik
hozzá, hol önerejé egészen elfogy. - De e'
csatlakozás koránsem történik erőszakosan: a~
hit isteniségének külső bizonylatait arra használ
ja, hogy észszerüsége kitünvén, az ész által köny
nyen el Iogndtalhnssék; 's ennélfogva emez önál
lólag cselekszik. midőn a' hitet befogadja, melly
ezen összeolvadas által mintegy folytatásn, hosz -

-p-
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szabbitasa lesz az észnek. - Ez állal az ész
végetlen könnyebbséget nyer, mert a' végetlen
utáni nyughatatlan vágyét , mellyhen fönsége 's
kinja foglaltatik, a' hit kielégttl , sőt még meg is
óvja ezer tévelytől, ezer szánandó bukástól,
mellyekbe e' szükséges 's rettenetes vallási tehet
ség, mellyet el nem fojthat, ha alásülyedni, nem
követhet, ha elveszni nem akar --- okvetetlenül
hevonna. A' keresztény hit tehát két átellenes
ösvénytől menté meg az emberi szellemet, melly
nek valamellyike kikerülhetlen , 's mellyek? sze
gélyén nlindig állott, mig ez isteni segélyt nélkü
lözte : a' scepticismus vagy közönyösségtől; isten
telenség vagy eszelőségtől.- E' menuyeí szemek
segedelmével az ész ezer eredeti igazságnak hir
tokába jutott, mellyekhez eddig közel állott, de
mellyek tudatlanságénak örvényében mintegy
szétromboltatva düledeztek , dülés közben ma
gukkal ragadván más, az észhez közelebb álló,
velök kapcsolatban levő igazságokat is; a' hit
egész fönségökben adá vissza az észnek ez anya
igazságokat, közzé tette, hehizonyitotta azokat,
ann-yira, hogy nincs ember, ki nem birhatná
vagy eltagudhatná , mellyek örök közhirtoka ma
radnak az emberi nemnek, 's Jegdragabb örök
sége a' következő emberi nemzedéknek Ezen
visszaadott 's biztosított eredeti igazságokon ki
vül, a' kereszténység még egészen uj igazsá
gokat is nyilatkoztatott ld, mellyek' ismeretére,
sőt sejtelmére sem jutott volna az emberi ész



magától, mellyek azonban szintolly öszhangzás
ban állván amaz anya-igazságokkal, mint ezek az
ész' legtisztább sejtelmeivel , ez öszhangzó vi
szonynál fogva megisrnerhetőkké lesznek , bár
rejtelemnek leplébe burkolvak. Végtére a' ke
resztény természetfölötti igazságok' rejtelmes jel
leme, melly annyira különhözik a' természeli
igazságokat körülfolyó homály-, tudatlansüg- 's
tévelytől - csali megfoghatóságukra vonatko
zik , koránsem fogalmaikra , mellyek olly szaba
tosak 's hatarozottak , hogy minden legkisebb
gyermek által megtanulhatók. De még e' meg
foghatlanság sem föltétlen ; nem sérti, söt meg
nyugtatja az észt; gyakorlati tért nyit neki, meg
szégyenltésére épen nem czélozván : 's miután
ezer homályos '8 zavaros tárgyat ismertetelt meg
vele, végzetül olly tárgyakról gyözi meg, mely
lyek fölfogásának körén kivül esnek.

A' hitnek müve tökéletesen hasonló a' lát
tani müszer? hatásához , melly a' természeti lá
tashoz. alkalmaztatik , nem egyéb hossabbitásuál:
melly a' távol' homályáhan zavartan látszó híl'
gyakat megközelití , '8 mintegy lerajz olja ; melly
uj tárgyakat mutat , \ husonlithatlanul tágosabb
láthatárt nyujt, mint a'· természeti látás. A' hit
mintegy távcsöve volt az értelemnek, megna
gyobbította latköret 's a' gondolat és igazság'
egén uj csillagok' fölfedezésére vezette.')

I) Per rerclationcm noris ct puris ph antasnuuibus
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lll. A' szellemi világ ekként megnyitlalván
az értelmiségnek , ez benne kiterjeszté hatalmát,
's uralkodni kezde az érzéki természeten, melly
nek azelőtt. bilincseit viselé. A' keresztény hit
fölsegéli öt, olly igazságokat nyilvánitván neki
tekintélye által, mellyek' kutalásáhau azelőtt Id
merité erejét, "s mellyek? szenilélete most föllel
kesíti. l\Iegszabaditá a' kétségbeesés 's sceptici
smustöl , szilárd alapot nyujtván neki, mellyröl
biztosan Iölemelkedheték , 's hova nyugalomra
szállhatott. Ugyanekkor , a' fölvilágosodás' el
terjesztése által a' köz érzelmet alkotá ellensúly
gyanánt, melly magántévedéseilől megóvja, "s
hatalmas emeltyűképen megszázszorozza erejét,
minden egyes erőt központositvén. Végre ll'

benső közlekedés által, mellyet a' lélek' 's alko-

utitur ratio; szól sz. Tamás. Valamint mondhalni ,
szól Leibnitz, miszerint az ész - természetes ki
nyilatkoztatás, mellynck szintugy szerzöje Isten ,
- hasonlóan mint a' természeté , nevezhetni a'
kinyilatkoztatást természelfölöLli észnek, azaz:
ollyannak , melly az Isten állal különösen kinyilat
koztatott tárgyakra forditja figyeImét ; dc ezen
kinyilatkoztatott, 's az ész állal felkarolt igazsá
gok fölfedeztek olly eszközt, melly állal megis
mertessenek , 's ez maga az ész; 's ld az észt el
taszitaná, hogya' kinyilatkoztatást jobban érthes
se, ugy cselekednék, mint ki szemeit szurná ki,
hogy Jupiter' satelleseit látcsövön át jobban lát
hassa. ("Nou\'ea'jX essai sur l'cntendement hu
.main." -)
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tója, az igazság 's erény között létesitett, olly
életerőt öntebeléje, melly a' léleknek ugyanazon
szolgálatot teszi, mellyet ez a' testnek, mozdu
latait központositja, rendezi és sugallja, meg
óvja kincseit a' romlás és elfajzástól. 's Baconak
helyes kifejezése szerint: mintegy füszere a' tu
dományoknak: Fides aroma scientiarum.

E' segély től gyámolitottan , addig nem látott
magasságra emelkedett a' négyezer évig mint
egy gyermeki állapotban veszteglett emberi szel
Jem; foliról folira haladott, 's minél inkább mi
velödöu , annál fényesh tanuságokat tön le a'
kereszténység mellett , melJynek befolyása által
jött ennyire. "Látván, szúl Voltaire, miszerint az
ész olly bámulatosan előhalad , de csak az evan
gelium hiI'detésénekperczélÖI, ugy tekintsd a'
hitet, mint segélyhozó szövetségest , 's nem mint
megtámadandó ellent. Iparkedjál azt szeretni 's
nem rettegní.v']

Pgy látszik, hogy az észnek a' hit iránti hó
dolata minden egyéb dolgoknak az ész alá való
helyezésével jutalmaztatott. 'S ennek a' lények'
hierarchicus rende szerint igy kelle történni. Va
lamint midőn az ember fölmondá Istenének a z
engedelmességet, viszont akarata is föltámadt
esze ellen, érzékei fülzendültek akarala- 's ter
mészet' érzékei ellen, 's igy az ember elveszté

') Voltaire, idézve a' "Baisan du Christianisme" czimü
munkáhan ateu» szó alatt.
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az önmaga 's természetfölötti uralmat, mellyet
előbh Alkotójától megtagadott : szintugy kellett ,
mihelyt a' neki ajánlott isteni segélyt fölkarolván
bukásából fölemelkedett, már itt len éreznie a'
megujulást, melly csak az égben fog teljesen lé
tesülni , sz. Pálnek mondása szerint: instaurat
omnia in Christo!

Szinte látjuk azt is, miszerint Krisztus' tör
vénye' elfogadásának következtében az igazság
hatalmat nyert eszén a' theologicus 's metaphy
sikai tudományok által; az ész az akaraton , ez
az érzékeken kezde uralkodni az erkölcstan' se
gedelmével, 's az érzékek is hatalmukba kériték
az egész látható természetet a' mértani 's iparos
tudományok' erejénél fogva: tehát az ismeretnek
három főagát, mellyeknek az evangelium' törvé
nye alatt történt bámulatos kifejlődésök , a' leg
magasb müveltség? trónjára emelé az emberiséget,
's igazolta e' szép közmondást : Istent szolgálni,
uralkodás. J

)

') Hiu ellenvetés, hogya' polgárosodás' tetőpontja a'
hiteLlenség' uralkodásával üt össze. Ugyanis i-ör
a' hitetlenség' százada csak azt aratta, mit a' hit'
százada vetell , 's a' [olcilúqosodás' századát a'
nagy szellemek' százada szülé. Az emberi ész'
minden nagy előhaladásai, mellyekre olly büszkék
vagyunk , a' bölcsészeti rendszer, az égi gépe
zet' törvényei , a' számtannak alkalmazása a' mér
tanra, a' ditrcrentialis számolás a' hitnek korsza
kában, hilleljes férfiak állal födüztettek fül, rni
nök: Baco , .Newton, Kepler, Descartes, Leíbnitz,
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Többiben, nem akarván mélyebh történeti
vizsgálatába merülni annak, mint haladott elő az
emberi szellem a' hit iránti viszonyában, csupán
egy nagy ténynél allapodunk meg: valahány va
lódi bölcsész, szép tehetség volt a' világon, mind
az, mi magasabhan hordta fejét az emberek közt,
a' keresztény hitre támaszkodott ; az észnek leg-

Pascal (Lásd Fontenelle 's D'Alombert' fölöttök tar
toll dicsbeszédeít.) Csak azért vagyunk n~gyol(,
nagyobbak mint ök, mert vállaikon állunk. Ok a'
szellemi müveltség" igéretföldének mivesei , ök
vezettek bele bennünket, dc maguk be nem lép
hettek. Csupán a' természeti tudományokat emli
térn, mert a' metaphysikaíakat illetöleg, mellyek
miután szorosabb viszonyban állnak a' hílhez, sok
Imi alkalmasbbak a' kérdés' megoldására - igazán
szölva elmaradtunk e' nagy mcsterektől : ök a' böl
csészet' hercules-oszlopai, Utánok csak hátralép
tünk egész a' régi kor' materialismusa 's pánthe
ismusaig j 's még ma is rongyaikkal takaródzik
bólcsészetünk , hogy szegénységét, szégycnitö
meztelenségét eltakarja. A' hitetlenség nem termé
tehát, hanem aratta a' polgárosodás' gyümölcsét 
emez forrásait tekintve egészen keresztény, 's a'
hilleljes századok' gyermeke. - 2-or. Többet
mondok: maga a' hitetlenség hallgatólag hirdeti
az elhagyta keresztény elvnek erejét. Valóban
csak azért fajuIt olly botorságokra , mert az em
beri szellem ez élö erejénél fogva illy magas ál
lásra jutott. Széditö nagyságában 's kincseinek
mámorában azt vélte, miszerint korlátlan ura ön
magának, mert érezte, hogy minden meghódol
előtte. Csak azt látvűu , Illi lábaihoz téteteit , meg-
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nemesb képviselői, az emberiség' kalauzai, Krisz
tusnak apostolai vagy tanítvanyaí voltak: ez
lény.' "Könnyen közölhetnök , szól D' Alemhert ,
a' nagy férfiak? sorozatát, kik a' religiot Isten'
müvének tekintették ; olly sorozatot, melly min
den vizsgálat elölt képes lenne mcgiu[Jatni a'
legjelesb tehetségeket, "s mindenesetre elégséges
hallgatásra birni amaz összeesküdtek' seregét,
kik az embereknek szükséges igazságok' tehe
tetlen ellenségei, olly igazságoknak, mellyeket

feledkezett a' korról, melly öt olly magasra he
Iyezte, mintha épen ez által nem tanusitotta volna
fölebbvalóságát. Adámnak 's az angyalnak biinét
követé el, mert a l kereszténység az övékhez
hasonlo bizalmat önte beléje a' Mindenható iránt.
3-or. Végre, ki ugy tekinti a' dolgot, mint ez
kivánja , nagyban látja, miszcrint a' hiteLlenség,
mellyen végig megyünk , sokáig nem található
krisis, meIIyet hiába erőködnék valaki ujra elöva
rázsolni, mert a' valódi müveltséggel meg nem
férhet. Ezért látjuk , mint bontakozik ki ez napon
kint kötelékciből , 's visszatér a' ker. hit' nagy 's
ingathatlan elveihez. A' tudományok, mellyek a'
hitetlen bölcsészeLLeli hosszu szövelségök által so
káig meghamisittattak , tökéletesen megszabadullak
tőle. Azóta haIIaLlan haladásnak örvendnek, 's
csodálatos dolog! az igazság' minden ösvényén a'
hillel találkozának, 's nundennap uj megfejtéseket
hoznak, ennek igazsagát bebizonyítókat. E' böl
csészet pedig végvounglúsaiban sinylik, mert csak
a' meghazudtolás, szinlés 's elnézés állal tartatik
fön , mi eléggé lllutalja , miszerint ideje lejurt.
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Pascal védelmezett, Newton hítt , DescarIes tisz
telt."!)

MilIy bizonylata ez a' kereszténység' igaz
ságának! Mert ime ugyan-ezen emberek, kik
mindennemü igazság' tiszteletére szentelék magu
kat, kik kutatasa- 's szemleletében éltek, kik föl
találására minden erőt , minden önzéstelenaéget
fölhasználnak , mellyre az emberi szellem képes,
kik szép fölfüdezéseík , nagy munkáik által,
mellyeket a' metaphysíka , erkölcstan, szám- 's
természettanhan müveltek , eléggé megmutatták,
míszerint képesek azt megismerni 's föItalalni ,
kiknek azt köszönhetjük, 's kik annak reánk
nézve mintegy csatornái 's folyamai : ugyanezen

,) l)" Alembcrt. Lásd dicsérő beszédét Bernouilli fölölt.
A' szentek majdnem mind magas tchetségü fér

fiak voltak, mit nem kevesbbé bizonyilának be
irataik mint erényeik altal , mel/yeknek fénye an
nál inkább tulajdonitandö a' kereszténységnek, mi
után többnyire a' hanyatlás is vadság' századaiban
tündöklének , mint égi tünemények téli éjjele
ken. Illyen volt aquinai szent Tamás, szent Ber
nárd, szent Anselm, 's azelőtt szent Agoston
's mind amaz cgyház-alyák, kiket nem kevésb
bé nevezhetni az ész' atyáinak. Soha ez maga
sabbra nem emelkedett, mint eme' hitvallók' ira
taiban, Descartes nem haladta fölül "sz, Anselmt,
hires meditatici e' nagy szent' monoloqiunuuuik
leányai, süt már sz. Ágoston' müveiben találhatók.
Napi bölcsészetünk ncm tagadja, daczára el/en
kezö irányának. Ső] figyelemre JIIélLú, miszerint
hogy ezt ellakarhassa , 's Descartes' tekintélyével,
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nagy elméjü férfiak, mondom, elismerték , hogy
a' kereszténység igaz, söt maga az igazság; ld
kiálták, bevallották nemcsak irataik, hanem tetteik
által is; tanulasuk' fötárgyává, önviseletük' fötör
vényévé tették: 's azt mondanök, hogy csalód
tak mlndnyajan , épen e' pontra nézve, 's hogy
daczára ez alaptévelynek, vagyis inkább e' tévely
nek befolyása állal födözték föl minden egyéb
dologban az igazságot!. ,

'8 ki állítja ezt? Többnyire ollyanok , kik
nem ismerik a' keresz tény igazságokat; kik csak
olly iratokból ísmerik , mellyeknek czélja, azt
elrutítani , meghamisitani; kik irányában számta
lan régi előítéletet táplálnak, mellyet komolyan

mellyet utilevelul használ, jobban visszaélhessen ,
állala a' keresztény papság' e' nagyegyéneihez
akar csatlakozni, kiknek bölcsészeti irataikat hol
mi bevezetésekkel 's gyakran valóságos szellemö
ket elLorzitó czimek alatt adja ki, mint például
Bouchillé sz. Anselm' monoloqiuma- 's prosoloqiu
mát, "keres<.tény rationalismus" czimme!. De ezen
játék , mellynek czélja, a' hitnek tekintélyét lin
romjainak megszentelésére használni, 's azt tisz
teletteljesen elárulni, csak a' botort ámíthatja el.
Az őszinte hit, melly Descartest lelkesité , meIly öt
arra birta, hogy u' hit' igazságainak első helyet
adjon elméjében 's a' religiot, mellyben Isten' ke
gyelméből neceltetett , állandóan megtartsa. (Di
scours sur la méthode) E' hit, mellytűl bölcsészete
sohasem távozott, söt uicilyet hallgatolag czélul
tüze ki magának, átléphetlen árkot {ts közte 's a'
jelenkor bölcsészeinek iránya között. Sz. Anselm'
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még soha meg nem vizsgáltak : olly emberek,
kik kétségeskedes nélkül merik állitani , inisze
rint Bonnet, Euler, Kepler , Leihnitz , Clarke,
Pascal, Bossuet, Newton, Malebranche, De
scartes, Baco 's számnélküli más lángeszü fér
fiak egylől egyig mind tévedtek ez ügyben ....
l\Iért nem állitják tehát, hogya' metaplrysikahan
erkölcs -, szám-, csillagászat-e, természetlanban
szinte tévedtek, mért nem támadják meg a' többi
tudományokat is, midűn a' hit ellen kikelnel{;
vagyis inkább, mért nem ismerik el a' közös kap
csat, melly ezen elméket összecsatalá , 's mint
Baco moudja: hogy kevés tudomáNY hitetlee
séqrc ceset; SOJi ll{{lomáNY n' hithez, ceset eiss«
S:M; melly igazságot karunk' egyik legjelesli
tudósa, Constant Benjamin, saját tapasztalásaival
erősil meg: "lHiivem, igy szól , Ca' polytheísmus'
történele) különös bízonylata ezen Baco Idejtette
igazságnak. Én épen a' tények' mély vízsgalatu ,
minden oldalróli megfontolása, minden a' hitet
lenség ellen emelkedő akadály elleni küzdelem

irányúban még mélyebb az árok, 's ö maga eléggé
kifejezi, midőn a' korabeli rationalistákról, Abai
lard- 's Roscelinröl szólván, azt mondja: "keresik
az okokat , mert nem hisznek, mi keressük , mert
hiszünk" (Cur Deus homo, I. I. cap. 2.) Xem ipar
kollom mcgérteni, hogy higyjek, hanem hiszek ,
hogy megértscm (Prosolog. c. 1.) 's meg is ér
tette fölségesen , bölcsészeink pedig önmagukat
scm értik.
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által jutottam alapos meggyőződésre a' vallás'
ügyében. Eljárásom őszinte volt, mert minden
lépés nagy mcgerőtetésembe került, Még most is
minden szokásaim 's emlékeim hölcsészetiek , de
hiában küzdök a' keblemben rnindinkább erős

bödő vallásosság ellen." I)
Kell-e emlilenem, miszerínt épen semmit sem

bizonyit ez igazság? ellenében amaz elmés férfiak'
kicsiny száma, kik a' hitet megvetették , sőt el
lenkezőleg még meg is erősiti azt, miután ha jel
lemök 's irataikat nemes ellenfeleikével összeha
sunlitjuk , nyilván kítünik , miszerint egyrészről

hitetlenségök a' megkülönböztetés utáni vágyban,
erkölcstelenség-, irigység-, gyülölség- 's minda
zon aljas szenvedélyekhen gyökeredzék , mely
lyek tévelyre visznek, 's azt szükségessé teszik;
'5 másrészről, hogy daczára előbhi életöknek, a'
visszalnízásból eredö szégyennek, a' legszembe
ötlőbb visszahúzások példáit nyujtják, 's százszor
elismerték önmagok ellenében győzhetlen erejét
azon igazságnak, mellyet megdönteni voll mükö
désök' ezélja. Hasonlitsuk össze Voltaire 's Bos
suet' jellemét 's erkölcseit , Housseaunak 's Fe
nélonnak életét; vegyük tekintetbe, hogy mig
ezek' irányában egy szót sem találhatni , mellyet
hitök' ellen forditani lehetne, egész köteteket le-

I) Constant Benjamin: Hochelhez irt leveléhen idézve
Chatcaubriend által az "étIIrles historiqucs" cW
~zayúban.
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hetne alkotni azon vallomásokból , mellyekkel
amazok saját hitetlenségöket czáfolták ; 's meg
kellend vallanunk, hogy e' szerencsétlen elmék?
hitetlensége nag-y a' contrario hizonylata hitünk'
isteniségének. A' hitetlenek' tolla Achilles' Iánd
zsájához hasonlít, melly meggyógyilá a' seheket,
mellyeket ejle.

De a' kereszténység" igazsága leginkább az
által tűnik ld, ha egyhehasonlítjuk a' keresztény
szellem' gyümölcseit azokkal, mellyeket az em
beri szellem a' kereszlénység' mellőztével elő

hozott. Valóban az elme egyaránt van elosztva
az emberek között , 's a' tehetségre nézve még
eddig senkisem haladia fölül Platöt , Socratest ,
Aristotelest , Cicerót, Senecát, "s az ősidö" más
bölcseit; sőt némelly tekintetben, különösen azon
tudományokat illetőleg, mellyek a' szellem' bels6
's alaki müveItségét föltételezik, mint a' gon
dolkodás- és szönoklattanhan sok ideig mcstereink
voltak. De vessélek össze metaphysikai 's er
kolostani müveiket (mert egyéb szakokban alig
birnak valamivel) a' mieinkkel ; hasonlitsátok ösz
sze Cicerót sz. Ágostonnal , Plátót aquinai szenl
Tamással, Senecát sz. Pállal, Aristotelest Bossu
ettel , Epictetet , lUarcus-Aureliust Bourdalouval,
lUassillon- 's Fenélonnal-, Pascal- 's l\'lalebranche
Leibuitzcznl stb,"s mondjátok meg, ha nincs-e eme
zeknek, nem mondom müködése-, hanem müvéhen,
munkajuk? eredményében sokkal, sőt végetlenül
nUinobh mélység , bőség, tökély , hclyesséz ,
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szilárdság? ha nincs-e az előbbi 's utóbbiak közt
olly külőnbség , mint az álom 's valóság közölt ,
's valljon nem lathatö-e nyiltan, miszerint Jézus
Krisztusban nagy világosság jön a' világra? 
"Szeretném, szöl Voltaire, ha mulatságunk- '5 ta
nulságunkra, az ösidü' minden nagy bölcsészei,
a' Zoroasterek, :iUercurius Triomegisterek, süt
maga Numa ujra a' világra jőnének , 's Pascallal ,
mit mondok 't legtudatlanabb , legmiiveletlenebb
embereinkkel szöha erednének: engedeimet az
ősidőtől, de bizony csak szornoru szerepet játsza
nának! szegény kérkedők még a' Pont Neufön
sem tudnának boldogulni." I)

A' mi elhatározó ez ügyben, abban áll, hog)'
mint Voltalre mondja, nem nagy hölcsészeinket ,
hanem legtanulatlanabb emberiinket is szembe
állithatjuk a' régiség' legnagyobb hölcsészével, 's
hogy Socrateseink 's Epicleleink nemcsak a' la
nodakban , hanem mezőn is találkoznalt , kik az
eoanqeliom' fönséges tudománuáluu; oktatást
nyertek, szöl ismét Voltaire, mellqe! megértünk
akkor is, ha elménk a' többi tudományok' föl
fogására még nem eléggé mucelt:" 2)

Oh valóban isteni sajátsággal van fölruházva
e' tan, melly mindennek mindenné lesz, hogy
minden elmét fölvílágositson , - melly kerüli a'

') Voltairo , idézve u' Raison du Christianisme czimü
munkában Aceux szönül.

2) rgyanaz ugyannIt.
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hosszas okoskodásokat, hogya' kisded is fölfog
hassa, 's kész bármilly vizsgálatot kiáIIani, hogy
a' tudósokat kielégitse, meIIynek világossága fi
nom sugarakba szorítkozik , hogy semmit sem
vesztvén lényegéből a' legkisebb szembe is be
hathasson , 's kiterjed az értelemben ugy, hogy a'
legmüveltebbeket is Idelégiti , de mindamellett
mégis a' maga körén túl csapongani nem engedi.
Egyedül a' kereszténységben létezik e' szövet
sége a' legfölsőbb bölcsészetnek a' népszerű val
lással. MiIly látvány! Midőn Bossuet kisdedeket
oktat a' ker. hitre, mindent közülvén velök, mit
tud, sőt maga tanulván sokszor (megtörtént) az
evangeIiumi tökély' titkát nyájának legalázatosb
juhától, többet tanulván feleleteikböl, mint meny
nyire őket kérdései által tanitotta ! Mély meggyő
ződéssel kiáltok föl: itt Isten van! Csak ő, ki a'
napot teremté, adhatá az evangeliumnak minda
zon tulajdonoltat, mellyekkel amannak világos
sága tündököl. Illuminan» omnes homin es.

IV. Ez azért van, mert az evangelium leg
Iőbb mértékben az, mit elvnek nevezünk, kitünő
értelemben elv. Végezzük elmélkedésünket ez ész
revétellel: Az emberek nem alkotják az elveket,
hanem fogadják 's átszállltjak , nem is mutatják,
hanem fölteszik a' köz érzelem' tekintélye miatt,
sőt épen általuk mutatnak meg minden egye
bet. Az elvek tehát az egész világgal közösek ,
mint minden, mi egyenesen Istentől jő. Ez az
igazság' lényege, mellyet Isten egyenesen közlött

5
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az emberi észszel ~ a' rilágosság " melly miudcn
e' világra jövő embert fölvilágosit. E~ világos
ság csak egyszer gyujtatott meg kezdetben, meg
határozott, mindenkire nézve egyenlő arányban.
A' fölvilágosodásúak az egyes emberek "s népek
köztl különféJesége csak az ezen fölvilágosodás'
megőrzése-,kifejtése- ~s alkalmazásában tanusitott
különböző hűségből - ígyekezethöl származik.
Dc magáhan véve , ismételve mondom , az ezen
Iolvilagosodást alkotó elvek 's igazságok össze
gét csak olly tény állal öreghithetni , minő azt
először IéIre hozta, a' I;iuyilatlw::,tatás által.
Minden emberi elmék együtt véve sem volnának
képesek az emberek közt létező elvi igazságokat
csak eg)'gyel is szaporitani.

l\'Iás részről, az emberi lélek ~ melly uj elve
ket szerezni önmagától nem képes ~ elvesztheti ~
meghamisíthatja ~ földöntheli azokat, mellyeket
alkotójától nyert; 's midön ez elszegényedés, e'
földönlés nagyobbodik, midőn átalanossá 's mint
egy természetessé válik, mint a~ pogány világ'
utolsó korában, ismét csak azon kéz állithatja
vissza a' világosságot ~ melly azt teremté.

Végre, miután ugyanazon rontó 's bontó ok,
melly már egyszer meghomályosita 's földönté a'
világosságot, folytatja müködését , természetesen
ugyanazon romlást eszközlendő : világos, hogy
csak ugyanazon alkotó, ki az elvi igazságokat
helyreállítá 's öreghité ~ fogja azokat sértetlenül
föntarthatni gyönge természetünk" ölében ~ melly
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nem képes azokat megőrizni, sőt szüntelen meg
rontásukra törekszik.

lUár pedig e' három jelleggel hir Jézusnak 's
evangeliumának hatása a' világban.

1-ör. Visszaállitotta eredeti fényökben az ész
's erkölcstan' természeti elveit, ujra megalapította,
olly időben, midőn annyira el voltak homályo
sitva , romolva, hogy e' visszaállitás botorság
nak , az emberi-nem' sértésének neveztetett, Ta
citus szerint: otlio liumani generis coneteti sunt.
(Annal lih. XV. c. 44.)

2-or. Kiterjeszté, fülmagasitá , megnöveszté
az ész' természeti világosságát uj 's magasabb
szerü elvek állal, mint mínök a' helyreállitottak
voltak, mint maga mondja : non 'Veni solvere le
gem, sed adimplere, I) azaz, egy ténynyel két
szeresen tette meg, mit az emberek tenni sem
mikép scm tudtak, "s mi csak egyszer tétetett
kezdetben a' teremtő állal, 's pedig ugy, hogy
az evangelium' elvei szintolly közönségesek-, ter
mészetesekké váltak, mint az első kinyilatkozta
tás' igazságai, mellyektől el sem választhatók;

J) "A" természeti religio, szól igen helyesen Voltaire,
kezdete a' kereszténységnek; 's a' kereszténység
tükélye a' természeti törvényne!.. '; de hozzá kell
tenni, hogy e' természeti religio, a' keresztény
ség' kezdete, mintegy meg volt semmisitve, midön
a' kereszténység azt tökélyesiteni kezdé, 's hogy
ennélfogva egyszerre helyreállította 's tükélyesi
tcltc, valamint most füntartja.

5*
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annyira, hogy kik tagadjak az evangeliumi ki
nyilatkoztatás' megtörtentét , az általa hozott
fölvilágosodásnak örvendenek, benne 's általa él
nek, 's egyébbel nem is harczolhatnak ellene,
mint épen e' fölvilágosodással, melly tőle ered.

3-01. y égre erős 's azontúl ingatlan alapra
fekte lé , megállapítá 's teljes számúvá tette ez
elvek' összegét; ugy, hogy többé meg nem ha
misithatö, föl nem dönthető mint valaha. Különös
's személyes életet önte beléje, mintegy élő lény
nyé telte, melly magát füntartja , védi, terjeszti,
mindent eláraszt, mi kiterjedését gátolja: ez az
egyház, mind erkölcsi-mind külső szerkezetében
láthalólag természelfölötti tünemény! A' termé
szeti világosság mindinkahb növekedett. A' világ
megváltoztatta az eredeti igazságot, az evange
liumi igazság a' világot változtatala meg; 's ez
utolsó tette valamint a' két előbbi által, szerzője
Jézus, fönségesen igazolla mondását : én 'vagyok
az igazság 's az élet; én vagyok a' vilcir/ vilá
gossága; én 't"agyok az elv!

III. s
A' kereszténység' eredményei a' polgár·

zatra nézve.
Ha a' kereszténység' igaz voltát a' maga

sabbszerü erkölcsi 's szellemi világban eredmé
nyezett hatása eléggé hizorryitja , még inkább
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mutatja azt a' befolyás, mellyet az anyagi '5 ér
zéki világra közvetve gyakorolt.

A' kereszténység csak ugy lehet igaz, ha
legfőbb, leghatályosb igazság gyanánt mutatkozik,
~5 azért befolyásának mindenre ki kell terjedni.

Mindazáltal igen fontos különböztetést kell
tennünk.

A' kereszténységnek egyenes czélja az, hogy
az embert a' malasztnak segélyével szentté tegye,
a' rosztél megszabadítsa, 's a' mennyek' országá
ba bevezesse. E' czél egyenkint minden em
berre kiterjed. Er, közvetlen 's különös hatás,
melly a' lélekbe zárkozik, hogy ott az akarat' hoz
zájárultával az egyéni megszentelés' müvét, min
den külsö akadályok' daczára, 's az emberiség'
földi körülményei nek teljes mellöztével, végezze.
Ez értelemben a' kereszténység már első nap
megtermé gyümölcsét, '5 azóta csak azon volt,
hogy azt mindig ismételje, ujra teremje a' világ'
végezetéig.

Egyébiránt mindenhez , még Caligula 's Ne
rohoz is alkalmazza magát: megadja a' császár
nak mi a' császáré, 's országa nem e' világról
való.

De mindamellett, hogya' kereszténység' köz
vetlen czélja csak erre szorltkozott , közvetve '5

következésképen az összes emberiségnek földi
állapotára kelle hatnia lassu, növekedő , '6 vé
gellenül polgárosító hatással, meIlyet ezennel
vizsgálat alá veendünk.
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Lehetetlen, hogy másként legyen : ez ered
ménye minden tannak, melly csak valamennyire
képes fölülről lefelé , az egyénitől az összesre hatni;
's épen e' hatásnak jótékonysága 's kiterjedése
nyujtja a' tan' igazságának mértékét.') Az embe
riség' külön társadalmainak 's nagy tarsasézanak
összes, saját 's megkülönböztetett létük van, melly
koránsem csupán eszményi, mint némellyek állitük.
E' lét az ugynevezett társasági kapcsok 's mind
az állal uyilatkozik 's föntartatik , miáltal kö
zösen élünk: illyenek a' törvények. szokások ,
intézmények, erkölcsöli , közvélemény Tagad
hatlan ugyan, miszerlnt mindenikünk szabadsúg
gal bir, 's e' szabadság nagy külünhséget okoz
az eszmék-, erkölcsök- 's tetteliben , valamint u'
hajón is minden utazök saját tetszésök szerint
mozognak: azonban a' hajó csak eg~' - ez vag)'
amaz irányban halad, 's ez irányban, bármelly
legyen az, ragadtatnak az utazök is. Köruyeze
tünk, mellyben születünk, hatással bir reánk, 's
a' társadalom befolyást gyakorol tagjaira. De
ugyanez oliból a' tagoknak is viszont kell hatni
a' társadalomra, ha valameily esemény' következ
tében magasabbszerü elv által lelkesíttetnek ,
mint melly amazt indiíja.

I. lUielött még az eredményt, mcllyet a' ke-

,) Mindamellett ez eredmény nem mutatkozott a' régi
társadalmakban, vagy legalább igen gyöngén;
okát nemsokára előterjesztendjük.
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reszténység a~ társadalomban gyakorolt, szem
ügyre vennők,már magában az eszközben.mely
lyel a~ czélra élt, igen becses ~s nevezetes fölfe
dezést teszünk, mert mintegy sziv-ere a' mostani
müveltségnek: értem az elvet ~ melly szerint az
egyén az összes társadalomra hat, mellyet a" ré
giség' nem ismeri.

A~ pogány népeknél a' társadalom volt min
den, az egyén semmi. Emez amabban egészen
elenyészett. Ez istenség, melly hazának nevez
tetett , csak magáért engedé lélekzeni Iiait ; min
den gyülölségeit, szenvedélyeit, előitéleteit belé
jök oltotta; hatalma tökéletes elenyészésökből~
szabadsága szolgasagukböl alakult. Még ama má
sik szellemi világban sem találtak menedéket ~

melly remény teljesen nyilik az elnyomottak' nyö
gései elött, 's hefogadja panaszaikat , hoszüt
igér vén szenvedett hántalmaikért. Az istenek
egyetérlellek a' társadalommal zsarnokságára
nézve, vagyis inkább nem voltak egyebek, mint
maga a? társadalom istenitve, ~s az olympus' min
den súlyaival terhelve a' földet. ~Iinerva, Venus,
Jupiter a' személyesitelt Göröghon. Ázsia 's Ró
ma volt: ~s hogy a? szellemi 's anyagi hatalom"
azonossága annál tökéletesb , annál szembetünöbb
legyen a? földi uralkodók az isteneket illető 
minden tiszteletben, jogokban résztvettek: az
anthromorphismus 's apotheosis karonfogva jár
tak. Csatoljuk e.z állapot' Jeirásához eme végső
észrevételt, miszerint mi nagyban történt, az az
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egyéni életben szinte megvolt. l\'Ii a' polgár a'
haza' irányában, az vala a' nő 's gyermek az
atya 's férj, a' rabszolga ura' irányában; mindaz, mi
gyönge volt, illy viszonyban állott az erőssel,
egészen a' magasabb akaratnak hódolván, önma
gafölött semmi hatalommal nem birván. Neveze
tes tüneménye' megszoritás 's elnyomás, melly
mindig a' kisebb szám által gyakoroltatott: mint
egy szolgasági gúla, mellynek tetején a' közsza
badság foglalt helyet.

Ez annyira hasonnemü 's központosító rend
szernek ,. hol az egyének csak az egy tömör
egésznek parányi alkat-részei voltak, bámulatos
anyagi erőt 's nagyságot kellett eszközölni. Sőt
meg kell vallani, hogy hatásának telöpontján,
ama hősies állapotban, mellyet a' régiség' köz
társaságai mutattak , valóságos erkölcsi nagység
lelkesítette a' magán-akaratoknak a' közakarat
tali ezen fő azonosítását: ama nagyság, melly az
áldozat' eszméjével jár, midőn erre az akarat
késznek nyilatkozik: illyen volt MiItiades' kora
Athenére, Leonídásé Spártára , Regulusé Romára
nézve.

De ez idő, a' jelenkori társadalmak' hosszu
életéhez képest rövid volt, roppant áldozatokkal
megvásárolva , 's orvosolhatIan romlástól kö
vetve. Miután a' polgár a' szabad embert, az
egyént magába fölolvasztolta ; midőn amaz, már
külső nagysága miaU is, összeomlott, csak rab
szolgák maradiak fön a' társadalmak' omladékai
közt.
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~Iiután a' sziv '5 természet' minden érzelme
megsértettek, elfagyasztattak, megcsonkíttattak ez
irgalmatlan alkotmányokban : illy erőszakos álla
pot nem tarthata sokáig, 's mihelyt gyöngülni
kezde, nem sokára összeomlott. Nem volt ellen
súly, melly kihágását megakadalyozta, nem orvosló
életelem, melly bomlasát föntarthatta, megdermedt
ereiben uj életet alkothatott volna. Sőt különös ,
miszerint épen az, mi jelenkori társadalmainkat
élteti 's nagyokká teszi, a' természeti jogosság,
kölcsönös segély, a' birtok 's tisztségek' fölosz
tása , az egyéni szabadság , az igazságbani elő
haladás stb. okozák a' régi társadalmak' föloszlá
sat, 's pedig szükségképen, rniután e' társadalmak
épen csak e' nagy elvek' rendszeresített megsér
tésén alapultak.']

Igaz, hogy ezek épen ezen sértés állal mint
egy kiirtattak az emberi-nem' öntudataböl; de
mi belőlök ösztönképen fönmaradott , elegendő

volt a' társadalom' fölbontására, de nem arra,
hogy azt ujjáalakitsa ; 's ez uton ama kifejezhet
len romlousegí állapotnak kelle bekövetkezni,
mellyben a' pogány világ az utolsó időben siny
lődött , hol nem volt többé engedelmesség 's sza-

1) Ez leginkább lJ' romaiaknál tünik ki, hol a'
mint a' nyilván jogba a' méllányosság mintegy
lopva becslIszik, azonnal bomladozik az alkotmány,
's a' jogosság' legszebb állapola épen az alkotmány'
legtökélctesb enyészelével üt össze.
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hadsag , hanem mindenben szolgaság 's szaba
dosség.

A' kereszténység eljött. Egyetlen egyenesen
ujjáalakitö szót sem intézett az emberiség' földi
társadalmahoz. Lgy veue föl a' polgárzntot, mint
találta, 's kijelenté, miszerint nincs szándoka be
leavatkozni: országom, igy szólt, uetn e' 'l"ilág
búl calá. Sőt még megerősítette fl' hatalmassá
gokat azon rendföutartási elv miutt , melly ben
nök létezett, 's megparancsolta követőinek, hogy
etdJák meg a' csássárnak mi a' császáré, csak
azt tartván föl Istennek tui lsteué ; vagyis a' lé
lek' megszentelését , 's az iga7.ság' törvényének
meg tartását.

Azonban csak rövid látását Ianusilaná , ki e'
tartózkodásban senuni újitásnak nyomát nem lát
ná a' világi ügyekre nézve, sőt azt , mi sokszor
történt, a' kereszténységnek mint hatalma' határ
vonalát ellenvetné , mellyen túl minden hatásá
nak meg kell szünnie. Távulröl sem, hisz épen
e' megkülönböztetésben rejlik a' kereszténység
nek minden hatalma, nem csupán a' lelkeknek
Istenhezi vezetésére nézve, hanem épen ez által
a' világi dolgok' felső igazgatását illetöleg is.

Lehetne-e valami ujabb valóban, azon korban,
midőn a' kereszténység föltűnt, mint olly ország.
melly nem e' világról való, melly az emberiség"
minden panaszaít , szenvedéseit, fájdalmait kebe
Jébe fogadta, 's borzasztó átkokat szört a' gaz
dagság, igazságtalansag , kéjelgés 's erőszek
ellen '!
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Lehetett-e valami ujabb, mint Istent megkü
lönböztetni Caesartól, meghatározni a' kötelessé
geket ennek 's amannak irányában, 's kijelenteni,
miszerint a' két kötelességnek, két országnak
összeütközésében" az Isten iránti előbbre- való?
Egész addig ll' polgári társadalom, mint mond
tuk, minden hatalmat magában foglalt. Átvette
az embert bölcsőjében, 's föltéllen élet- 's halál
jogot bitorolván Iülötle mind természeti mind er
kölcsi tekinletben , igy szólt hozzá: élni, gondol
kodni , érezni csak állalarn fogsz; isteneim iste
neid leszuek : még a' természet is csak azon
ösztönöket Iejtendi Id benned, mellyeket én meg
engedek; 's ha nelalán köztök 's intézményeim
közt viia támadna, ezeknek kellend győzedel
meskedniök. A" kereszténység e' hatalomnak el
lenében más. egészen különböző t állított föl,
melly a' polgári hatalmat megerősítette 's szent
ségesitette , de egyszersmind miudenkít följogo
sított, sőt kötelezett arra, hogy mindenben , mi
vele ellenkezik, megtagadja néki az engedelmes
ségel. Igaz ugyan, hogy e' lelki hatalomnak
elvileg mindig meg kellett lenni a' lélekben, '5

ennek sohasem volt szabad engedelmeskedni, mi
dön rosz teltnek elkövetésére szoritlatott; de so
hasem fejeztetett Id illY határozol tan, illy értel
mesen 's világosan; sohasem volt a' két világ
annyira elválasztva egymástól, mint ez Krisztus
Jézusnak Istenről, ennek sz. törvényéről , az
ennek megtartásához kölöLL örökös érdekekről,
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a' megtartás" indokai- '9 eszközeiről szóló tanít
mánya 's azon intézménye állal történt, mellyet
megalapitott , hogy öt 's benne a' lelki hatalmat
egész a' világ' végezetéig képviselje,

E' perestől fogva az ember nem volt csupán
görög, római vagy germán, hanem egyszers
mind bármill y nemzetiséghez tartozott, keresztény,
katholikus, Krisztus' országának polgára, egyhá
zanak gyenneke lehetett, 's az ezen viszonyból
származó kötelességek? teljesítésében találta föl
a' szabadságok' legszebbikét , a' jogok' legbe
eseshikét : a' szabadsagot , el nem követhetní a'
roszat , a' jogot, cselekedhetni a' jót, nem vala
melly tartomány vagy kornak saját 's haszonlesö
fogalmai szerint, hanem hölcsészetís isteni, vagy
is föltétlen, szóbeli értelemben ll' szabadságot 's
jogot: saját lelkének ura lenni mások irányában,
's földi állapota' minden balvíszonyninak, minden
elnyomatása inak daczára szabadon társaloghatni
a' menynyeJ.

Könnyu volna megrnutatni, miszerint eme'
vallási szabadságból származott minden egyéb
polgári, politikai '5 társadalmi szabadság, melly
mai napig mindig fejlődött; 's teljes kifejlődésre

csak akkor jutand, ha eredetével, forrásával
összefoly. De nem egy fejezetet, hanem egész
köteteket kellene szentelni e' targynak , mellyet
itt csak röviden érinteni akarunk.

A' kereszténység tehát lelki hatalmának meg
alapitása állal kiemelle az embert a' polgári
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hatalom' rabságából; ezen két hatalom' elsöbbi
kének meghatározása által bizonyos, a' szabad
ságból származó, nyomatékkal ruházta föl a'
másik' ellenében, 's ez által utat nyitott neki be
folyni a' társadalomra, melly befolyás ennek is
hasznára válik, inert benne rejlik kihágásainak
ellensulya , inert ez emeli ki hukásaiböl, ez ujitja
meg romlottságában, örökös ösztönül szolgál neki
a' haladásra.

Ekkor lárolt ollyasmit a' világ, mit addig so
ha: apostolokat, vértanukat , remetéket, hitval
lókat, minden rendü szenteket, mindennem ü inté
zeteket, mellyek a' minden hatalmaktól különhöző

lelki hatalom' székéhez csatlakoztak: az evange
liumi tökély t az idők' szükségeihez való alkalma
zásukkal kifejezték, olly elvhől szívtak erőt 's
bátorságot, melly a' kor" minden viszonyain fölül
állott; a' tudatlanság vagy tévely' éjében az igaz
ságnak világá l , a' szabadosság közepelle a' kö
telesség' hajthallan szahályál ; a' mindennemü
vétkek' ellenében mindennem il erényeket gyako
rolván, szentségök által örökké ellenmondtak
minden romlottságnak; 's akkoris,midön a'vilag
tol uldöztettek , arra azoritották ezt, hogy önma
gát vádolja 's nyomdokaikat követvén, az igazság'
ösvényére térjen.

N világ elejétől fogva kiabált e' romolhatlan
megszentelö hatalom ellen, '5 az emberi-nem' el
lenségének nevezé; földi 's szellemi, a' hit és ész, a'
világi hatalom 's eg~'ház közölt mindig volt 's lc-
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end harcz; de ezen harcz az, mellynek a' világ
üdvét 's müveltségét köszöni , mert állala jött
napfényre 's bizonyosságra az igazság, ez által
tartotta fön függetlenséget 's elsőségét , mellyre
szüksége van, hogya' társadalomra befolyhas
son , mellynek romlottsága öt is elkorcsositotta
volna, ha vele összekeveredendctt,

Illyen a' polgárasodás' nagy eszköze, mellyet
a' társadalom n' kereszlénységnek köszönhet,
melly állal a' szö' teljes értelmében tökéletesen
megujiltatolt még földi 's anyagi viszonyaiban is.

Ezen eszköznek köszönik a' keresztény tár
sadalmak hosszu, mindig tevékeny létöket, örökös
ifjuságukat , 's annyi századok utan e' vidor élet
erőt ~ melly azokban mindig uj meg uj viszonyo
kat alakít. - Almehelnek forradalmakon , ha
ladási átnlakulásokon ; de nem ismerik amaz, a'
régi társadalmak' kebelében rejlő, szomorú sülye
déseket ,orvosolhatJan bomlásokat , mellyeknek
menetét Bossuet 's Montesquieu olly szépen raj
zolák.

Szintúgy ismeretlen előttök az indiai népek'
buta mozdulatlansága , mellyek csak ugy I~zen

genek örökké , ha soha nem haladnak. Eletök
valódi, 's mindinkábh erőteljesb, 'S pedig azért,
mert a' szellemnek 's szellemi társadalomnak va
lödi élele az isteni igazság; - mert ll' régiek
nél, még az is, mit ez igazségból hirlak, a' világi
ügyel,;' folyamatávali összezavartatasanak követ
keztében mindinkább elsilányult , elenyészett ,
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annak káros befolyásától senuni által meg nem
védetvén ; 's mert az indusok között csak mint a'
polgári hatalom' kötelékeivel körülvett mumia lé
tezik, melly az ész' szabad légétől egészen el van
zárva. ~lig a' keresztény társadalmakban, egé
szen különválasztva a' polgári hatalomtöl , sőt

leggyakrabban harczban állván vele, Jézus Krisz
tusnak 's egyhazanak szabad alapja fölött, min
den üldöztetések, hizelgések , viszontagságok'
daczára , mozdulatlan 's mégis tevékeny. az em
beriséget végetlen körben főntartó 's kífejtő köz
pont gyanünt áll, mcllyhez mindenki szabadon
közeled hetik.

II. A' tér' szüke nem engedi, hogy részletes
ségek" leiratába hocsátkozzunk , az átalánossag
nál kényteleníttetünk megállani: de azon haladás,
mellyet az emberiség müvelődését illetőleg tőn ,
's melly a' kereszténység' hirdetésétől veszi ele
jét, elég szembelünő, hogy minden figyelmetesh
embert meglepjen , annyival inkábh , minél na
gyobb ellentétben áll az elsatnyulás' haladásával,
melly már a' chaosz örvényébe volt vezetendő
az emberiséget, midűn a' kereszténység meg
menté.

Nincs, mit a' történet nyiltabban hirdeine ,
mint ll' féregrágta világnak , emez, a' keresz
ténység által történt helyreállítását. Villemain Úl'

nagyszerU, érdekteljes fölvilágositásokat nyújta
ez igazság körül, két nevezetes iratában , hol a'
történelem' nevében 's a' Jegészszerübb kritikával
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tulajdonitja a' kereszténységnek az emberiség'
ujjáalakitásának természetfölötti müvét: az embe
rek erre elégségesek nem 'Voltak, szól, egyedül
a' kereszténység birt ezen luüalommali']

Troplong a' ltereszlénység' befolyása a' ró
mai jogra czimü tudós értekezésében, részlete
sen tárgyalja az egymásra következő reformokat,
mellyeket, mint nevezi, fölülről jött szellem a'
római törvényekben, 's ennek következtében az
emberiség' minden viszonyaiban eszközölt.

E' munka annál nagyobb figyelemre méltö ,
hogya' szerző csupán a' tényekhez tartván ma
gát, elővélemények vagy az elmélet által nem
vezettetik , 's benne a' bölcsész csak a' törvény
tudónak nyomdokait követi.

Montesquieu után Guizot is megmutatta, hogy
az emberiség' polgárcsodasa a' kereszténység'
ölében született , 's tőle velle legéletteljesh intéz
ményeit.

Nincs valamire-való publicista, történetiré 's
kritikus, ki ez igazságot nem hirdette, 's azt ta
nulmányainak kiindulási ponljául 's vezérfonalául
ki nem tűzte volna. Főleg napjainkban, midőn az
átéltük forradalmak pillantást engedének magába

') Lásd a' : Noueeau» mélanges Historiques , et Litte
raires , czimü munka II-dik kötetében "Du Poly
theisme dans le prémier sieele de notre ére, 's De
la philosophie stoique ; et du christianisme dans
les siécles des Antonius" Iölirásu értekezése ket.
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a' dolgok" mélyéhe, 011)' axiomává lett ez igazság,
hogy még ellenségei sem merik tagadni, 's azért
elég ügyesek azt elismerni.

De az e' tárgyról szóló munkak' legterjedel
meshike , legteljeshike , hol az eredetétől fogva
napjainkig tárgyaltatik, 's pedig szembetünö, bá
mulatos tudományossággal , finom tapintattal 's
éles ítélettel, Balmes Urnali: már emlílettük e' czi
mü müve: le prot estontisme compere all catho
ticisme dan» S(','1 ropports aoec la cioilisation
européenne. 3Iiulán az első kötetben megczáfol
hallan '5 kétségbevonhatlan okmányokból meg
mutatta ~ miszerint a' rabszolgaságot csak a'
kereszténység dönté meg, az állitotta föl tény
gyanánt az ember' szabadságát '5 visszaadta az
embernek eredeli méltöségát ; folytatólag föltünteti
a' polgárosodás' épületét. mellyet ugyanazon kéz
épite föl, melly alapkövét telfe le. A~ mély
eszélyesség, mellyel mindjárt eleinte előterjeszti

e"' polgárosodás' fő jegyeit, méHólag előkészíti az
olvasót , n' dús részletek' leirásához , mellyeket
a' kereszténység emelt föl. Ime rövid vázolata;
soha a' polglÍl'osodásnak határozatlan szava, il
lőbhen, szabalosabban meg nem határoztatott.

Az egyén méItóságának élénk érzelmével,
hőerélyesség-, kítartas-, tevékenységgel, tehet
ségeinek öszhangzó kifejlődésével gazdagittaték ;
a' nő a' férfi' élettársának rangjára emeltelett , 's
alárendeltségeért ügyszölvan kármentesittetik az
irányában nyilatkozó tiszteletteljes bánásmód ál-

6



lal; -a' családi kötelékek' szelídsége 's szilárdsága,
melly a' jó rend 's törvények által biztosittalik ;
- bámulandó köz-Ielkismeret, melly telve van
magasztos erkölcsi nézetek-, méltányossági 's Wr
vényességi sznbalyokkal, a' becsület 's méltöság"
érzelmeivel: lelkismeret , melly a' magánosok'
erkölcsi hajótörése után fönmarad, 's nem engedi,
hogy az erkölcstelenség 's szemérmetlenség azon
fokra hágjon, mellyen a' régiséghen volt; - az
erkölcsök' bizonyos álalános szelídsége, melly
háborukor tiltja a' nagy vérengzéseket , béke'
idején kellemessé, nyugalmasabbá leszi az életet;
- mély tisztelet az embers az iránt, mihozzá tarto
zik, mi igen gyérekké teszi a' magánosok' erö
szakoskodásail, 's mindennemü politikai kormány
formák alatt, erős Iékül szolgál a' halaImat kezelő

férfiak' irányában; -lángoló tökélyesbitésí yúgy
minden ágában a' tudomány- 's müvészelnek; 
ellenállhatlan , néha rosz irányu, de mindig élénk
iparkodás a' nép' sorsának ja vilására ; - bizo
nyos titkos parancs-szó, melly a' gyöngének ol
talmazására, a' szerencsétlenség' segélyezésére
buzdit; melly néha nagylelkű 's nemes tűzzel

leljesiUelik, 's ha teljesiltetlenül marad, mégis be
fészkeli magál a' társadalom' szivébe 's abban a'
lelkismereti furdaláshoz hasonló nyugtalanságot,
kellemetlen érzést okoz; - bizonyos világpol
gárzati '5 propagandai szellem: - kifogyhatlan
tára az eszközöknek, mellyek állal a' társadalom
megifjadvün, a' bomlástol megmenekül '5 a' leg-
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nagyobb zavarokböl is kissnbadul ; - nemes tü
relmetlenség, melly nem tudja bevárni a' [öven
dőt , 's azért folytonos izgatásnak , mozgásnak
szülője , melly bár néha veszélyes, mégis nagy
javak' esirája , 's hatalmas életerőnek jelensége:
ezek az európai polgárosodás' nagy jelvei ; ezek
a' vonások, mellyek hasonlíthatlanul magasb állást
biztositanak számára, mint a' mlnőt minden más
rc~gi 's mostani társadalmak 's polgárzatok elfog
laltak." I) _

Azt tartjuk, ama tétel, melly szerint az eu
ropai müveltség ll' kereszténység' gyermeke,
már nagyon valószinüvé tétetett az állal, hogy
e' müveltségnek illy meghatározott, teljes 's tö
kéleres rajza előterjesstetett, mert hogy fővo
násai illy pontosan összeállittathatnak, tökéletesen
szükség ismerni okaikat : 's midőn a' szerző ,
külünösen fölvéve mindenikét c' vonásoknak , a'
közvélemény 's történelem' kellős világánál für
kész! annak származását, eredetet, végre mintegy
kézzelfoghatólag megmutatja az azokat nemzette
erőt a' kereszténvséghen, 's kiképeztetésök' té
nyezőjét a' katholicismushan, mig átólvadtak a'
népek' alkotmanyai- 's erkölcseibe.

Nem követhetvén szerzőt e' terjedelmes me
zőn ; csak azt jegyezzük meg, miszerint a' ke
reszténység, megváltoztatván az emberiségnek
Istenhezi viszonyát, 's egész vallásos állását,

') Balmcs I. küt. 327. 32~. ll.
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mindazon utóbb bekövetkezett változásokat ké
szfté elő, mellyek a' rabszolgának ura, a' nőnek
férje, a' gyermeknek atyja, a' gazdagnak a'
szegény, az alattvalénak az uralkodó, a' polgár
nak az idegen iránti állására vonatkoznak, 's
mellyeknek az idők' folyamatában életbe kellett
lépniök. '8 ha látjuk, míszerint mindezen, addig
elferdített , sértett, félreismert viszonyok a' ke
reszténység' érintésére jobbra fordulnak; ha lát
juk, miszerint e' perestől kezdve fejlődésnek
indulnak, a' dolgok' természete, a' személyek'
méJtósága 's a' jogosság' kielégítése szerint; mi
dőn látjuk, miszerint mindezen ujilások' kezdől 's
tényezői a' keresztény eszméből indulván ki, csak
az apostolok' nyomain járnak, kik irataik , be
szédeik 's példájuk által míntegy magváthinték el
a' miveJtségnek: arra készletünk, hogy az euro
pai összes miveltség" kütfejének a' keresztény
séget valljuk , 's ezt - eredményeiből ítélvén
meg azokat - igaz 's istenireligiónak elismerjük.

A' kereszténység, kezdetétől fogva mindig
arra késztette tanítványait vallási tekintetből,
mi később, a' müveltség" czime alatt , a' törvé
nyekbe , intézményekbe, szekasokba 's némileg
magába a' jelenkori társadalmak' természetébe
átment. A' poganysags vadság' kebelében tehát,
daczára a' kor' szekésai 's erkölcseinek, a' soci
abilitás' remekmiiveiL alkotá , mellyek utóbb min
tául szelgáltak mindazon ujitásoknál , mellyekben
annyira huszkélkedünk. A' törvény előtti egyen-
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löség , a' polgári türelem, a' jogossági érzet az
intézményekben, a' jognak a' tény, észnek az
erő fölötti mindig növekedő tulsulya. emez átalá
nos emberiségi , testvériségi , összeoJvadási, egy
ségi irányzatok, mellyek korunkat jellemzik, so
káig tisztán keresztény eszmék voltak, mielött a'
törvényekbe , polgárzat- 's társadalomba átszivá
rogtak , még ez órában is a' katholicísmus' intéz
ményei 's müvei nagyon fölülhaladják minden
müveltségünket , 's mintegy előcsapatját képezik.

A' civilisálio még nem érte el, 's bár mint
iparkodjék, sohasem érendi el az evangelium'
országát, 's szerétetének teljes hatalmát. Ha e'
hatalmat ismerni, cselekvöségét kitudni akarj il:"
az emberi nyomor' hatalmát kell kiszámitanunk.
Hol ez van, amaz is található.

Nincs természetünknek egyetlen szüksége ,
mellyet a' kereszténység ki nem elégitene, nincs
nyomor, mellyet nem orvosoina , 's pedig olly
teljesen, oIJy kiméletességgel , oIJy határtalan
önföláldozással , hogy e' mellett ft' polgárosodás'
minden jótékony, még legszebb intézményei is
háttérbe szorulnak. Még ama philantropismus is,
mellyet a' társadalom gyakorol, '5 melly egyéb
iránt is keresztény eredetü , szükség , hogya'
keresztény szeretet' delejes pontján, apostolainak
kezén 's ujjain átmenjen, hogy finom kiméletes
ség- 's kitartással bánjék a' bajokkal, mellyeket
magának gyakorlati tér gyanánt kitüzütt, Ezen
bajokon kivül, mellyeket a' társadalom ekkint
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orvosol, van még igen sok más, mellyek jóté
konyságának hatáskörén kivül esnek, 's mellye
ket csak a' vallás keres föl lankadatlan buzga
lommai, 's meggyógyít bámulandó eredmény
nyel. Elmondhatni a' kereszténységről, init a'
sz. irás Istenről mond: mindennap fölnyitja kezét,
's táplál mindent , mi létezik. O szeme a' va knak.
lába a' sántánali , hallása a' süketnek, tanitúja a'
gyermeknelc támasza az aggnak , őre az őrült

nek , látogalója a' fogolynak, atyja az árvának.
ápolója a' betegnek, alamizsnaosztöja a' sze
génynek, védnöke az elnyomottnak, irgalmas
atalakitója , megváltöja minden bűnösnek. Azon
bajokon kivül, melIyek mintegy az ember'fcrmé
szetével együtt járnak , vannak az idő. hely 's
eseménvek' korühnénveihűlszármazók, mellvek-

v v ,~

nek könnyehhitését vagy orvoslásút csodülatos
szerétettel eszközli a' kereszténység. Igy igen
sokáig volt vendégszerető gazdája az utasnak ,
társa a' bélpoklosnak • kiváltúja a' fogolynak.
fölszabadilója a' rabszolgának: 's nildön a' há
horü, éhség, úrviz vagy döghalál' ostorai özön
lenek az emheríségre • Iéthatólag növekszik ön
föláldozása, 's vidor szivvel száll szembe fl'

legnagyobb veszélyekkel. A' kereszténység min
dig, mindenült , szünet , hivalkodás. sőt még
erőködés nélkül is cselekszi ezt: ez természete. ezt
elvárjuk tőle; észre sem vesszük többé, annyira
megszoktuk már. '8 mégis egyedül csali: ti cse
lekszi: nincs vallás, melly hasonló szeretetre Id-



kesítene ; a' társadulom, sőt a' természet is gyöuge,
tehetetlen reá. Végre ez annyira sajátja a~ ke
reszténynek , hogy maguk a' tevékenységi köz
pontjától elvált felekezetek is, búl' keresztények
nek nevezik magukat, 's írott erkölcstanát köve
tik, azonnal képtelenek leltek e' csoda-müvek'
végbevitelére. bár mint kivánta ezt érdekök , 's
har Iliekkora emberi segédeszközöket fordítanak
is reá, hogy olly termékenységet hazudjanak,
melylyel nem birunk.

A' kereszténység tehát valódilag természet
fölötti szeretet-elvtöl lelkesittetik, különös 's ma
ga nemében egyetien jótékonysági képesség
gel, vagyis az Isteniség' megkülönböztető jelé
vel van fölruházva .

. Ez ama~ hatalom, melJy küzveteu befolyást
gyakorolván maga körül, fölrnagasitja, átalakítja
az eszméket ~s erkölcsöket, 's elöhozza a' polgü
rosodást ~ vagyis a~ társadalmi jóllétet.

Hogy illy tevékenységet fejthessen ld az
emberi természet' ölében, hogy magát abban min
dig sértetlen szentségben, mindig magasabb ál
dozati buzgalomban föntartsa, hogy ez önr.ö '5

kegyetlen természetet magához emelhesse, '5

mindinkább javithassa , hogya' jót az ember'
gondolatainak, terveinek 7 örömei- ~s bánatáunk
tárgyavá tehesse, szükség , hogy maga a' jöság,
a~ legfőbb ~S kitűnő jóság -'s ha szahad ugy
szölanom , a' megleslesült jóság legyen.

E' megjegyzés megerősbödik. 's még világo-
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sobbá válik az által, hogya' kereszténység nem
szoritkozfk , mint a' természeti jótékonyság csu
pán e' vagy ama jó tettre , e' vagy ama nyomo
ruság' erryhitésére, érz éki szükségek' pótlására stb.

Ilanem egyszerre mindent átfoglal szereteté
nek karjaival. Nincs betegség, mint mondtuk,
mellyre figyelme ld nem terjedne , 's ha az érzéki
szükségeket pótolja, sohsem hagyja a' szellemie
ket kíelégitetlenül. A' testet érintvén . a' lélekig
hat isteni karja. Az egész embert mcgg)'ógyitja,
ugyanazon időben megenyhiti a' szenvcdést , sőt
megkedvelteti 's orvosságra változtatja a' np
valyát. Szóval, láthalólag viseli jótékony cselek
vöségén a' föltétlenség' isteni jelvél.

Hogy n' kereszténység a' lényeges jóság,
tanusitja még' eszközeinek egyszerüsége ; sőt ugy
szölvan, teljes hiánya, mellyekkel a' legnagyobb
müveket hozza létre. Nézzétek e' müvekct, vég
hetetlenek ; megfoghatatlan gyorsusággal fejlőd
nek 's nagyobbodnak: tegnap nem léteztek, ma
mindenütt el vannak terjedve. Honnan eredtek?
kitől származtak '! ki tudta előkészítení , kigon
dolni e' hatalmas életmüvezetet, melly néha hűvös

háló gyanánt terjed el városok, tartományok,
országok, az egész világ fölött , játszadosván a'
földteke körül, minta' sz. irás az isteni bölcseség
ről mondja: ludens in orbe terrarum? Hol van
nak ez óriási, 's rninl a' csillagok, zajtalanul M
vonuló müvek' tervei. gépei? Sehol ~ csupán egy
szegény nő, vagy egy alázatos pap! fölemel-
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kedve az oltár' zsámolyáról, a'szeretet' buzgalom
lángjával kebelében, isteni szempontból nézvén
az ügyeket, kezdé el cselekedni a' jót; műküdését

ügyesség vezeté , bizalom követé, 's minden
meglelt. Ime ez a' kereszténység' nagyszerű mü
veinek története. Vizsgáld, ha lehet, végetlen vál
tozatosságukat, feneketlen mélységü forrásaikat ,
's mindenikén a' teremtés' bélyegét fogod találni.
A' gondviselés az emberek' cselekvősége alá rej
tözik, 's nemcsak esetIegesen 's nagy forradal
mak' idején mutatkozik; hanem a' kereszténység'
müveiben mindig nyilván látható; folytonosan
teremt, szűnet nélkül alkot a' semmiböl jótékony
sági csodarn üveket , 's föntartja a' semmiség fö
lölt. Innen vall, hogya' világ azokat érdem ök
szerint meg nem becsüli, minthogy megszokta
mái" gyöngeségénél fogva az eszközökből ítélni
meg az eredményt. Nem látja a' kereszténység'
csodáit, valamint a' teremtés' csodáit nem látja.
'8 különös , és ellentéte állal igen jelentékeny
dolog, hogya' világ megfeszített figyelemmel
kiséri azok' beszédeit, kik az eszközlendö jóté
konysági javilásokról szónokolnak , de kiknek
szavait telt sohasem követi. Bámulva áll az ön
zésteljes regényhősnek hőbeszédü szeretete előtt,

's nem látja a' szerétetet tevékenységében, a'
szegény papnak személyében, ki többet tesz,
mint n' másik írni képes. Ez onnét van, mert a'
világ csak képletben, csak képzelődésben szereti
a' jót, minthogy igy hizeleg és semmire sem kö-
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ez; a' kereszténység pedig valódilag jó, azaz
áldozatokkal, 's eredménynyel. A' világnak q'
kereszténység' müveinek irányában követett ma
gaviselete 's itélete, eléggé megmutatta, misze
rint azok magasabb elvektől függnek; nehézsé
gök elijeszti ; egyszerüségök ínye ellen van;
nagyon is nehezek 's nagyon is könnyük egy
szerre : nagyon nehezek az embernek. nagyon
könnyüek a' kereszténynek, Ez ísteníségök' leg
világosb bizonylala.

Azonban a' világ tudtán kivül 's önkénytele
nül a' kereszténység felé vonzódik; ellenláll , 's
engedelmeskedik neki: 's ez is egyike azon je
leknek , mellyeket Istennek religioja általi hatása
fölmutat. Elejétól fogva ellenkezésben volt a'
világ n' kereszténységgel, mert a' kereszténység
szent , egy religió sem volt tárgya illy ellensé
geskedésnek. De a' kereszténység elejétől fogva
vonzást is gyakorolt a' világra, 's mindig növe
kedö , véget nem ismeri) ja, ilásokon vitte át,
mert ö a' leghatalmasabb igazság. A' kereszlény
ségnek ezen végctlenül tökélyeshité jelleme.
melly semmiféle nehézségtől vissza nem retten,
meglepő. A' hitetlenek nem tagadják e' tényt;
süt annyira isteninek találják, hogy álLala jöttek
a' haladás, vagyis a' végetlen 's az emberiséggel
azonosított, ebben mindinkáhh kifejlődő tökélyes
hűlés" panlheisLicus tanára. De ezen tant, nem
mondom okoskodás'utján, mi könnyü volna, ha
nem tettleg megdönli amakürülmény. miszerint az
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emberiség' csak a' kereszténység' befolyasa alatt
mulatja e' tüneményt. Egyebütt mindenütt moz
dulat/an 's tétlen maradt, vagy ha fejtett is ki
tevékenységet, ez azonban csak mulékony, ered
ménytelen voll az erkölcsiségre nézve. A' társa
dalmi folytonos haladás, csak a' keresztény em
beriség közt létezik. EgyediiI a' kereszténység
tudta megszelíditeni c" vadállatot ~ 's a' nélkül ,
hogy erejét szegné, meghagyván természeti vad
függellenségét , rnelly még mivelt korunliban is
gyakran kitör egyéni sőt néha atalanos kiluígü
sokhan , inellyek a' vadságban látszanak vissza
yinni - nem szűnik az! müvelíségre 's pedig
néha ugyanezen kihűgasok által vezetni. - -

A' kereszténységnek ezen az emberiségre,
minden akadályok' daczára, gyakorolt, közvetett
halása , tán méginkabh lnzonyitjn isleniségét ,
mint a' fölebb emlileltük hatás, mellyet a' magát
néki alávelő kedélyekre külünüsen 's közvetle-
nül gyakorol.

Hamis, vagy legaláhh nem egészen igaz lan
eltakarhatja a' benne foglalt lévelyt vagy tökélel
lenséget, közvetlen e' vagy ama' választolt idö
heu 's önkényes 's erőszakos eszközökkel létesi
tett eredményei által; de a' közvetett eredmé
nyek, mellyeket előre lálni nem lehete, a' kö
vetkezmények, mellyeket az idő fejleszt helöle ,
az utjába gördülő akadályok nem sokára elárul
ják, megszégyenitilL Ezen bár szigoru, de ig'ílz
súgos szabály szorint nincs emberi intézurény.
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melly megállhasson, mert csakugyan nincs is egy
sem, melly föltétlenül igaz volna.

Egyedül a' kereszténység állja ki a' kisérle
tet, 's nevezetes dolog, annál fényesebben tűnik
szembe igazsága, minél hosszash , mélyebb ezen
vizsgálat. Közelebbről tekintve, megzavarja az
emberi gondolkodásm6dot, tanának mélysége, pa
rancsainak szígorusagn által. De a' mint inkább
kiterjed alkalmaztatása az emberiségre, 's tullép
ennek korlátain: nagyszerü, közvelelt , egymás
után következő eredményeket szül , mellyek
mindinkább fölgerjeszlik a' bámulat 's hála' érzel
mét. Kitünik , hogy nincs idő, nincs hely, nincs
állapot az emberiségben; mellyhez nem ille
nék. ~1indenkor tevékeny, mindenütt jelen van,
vagy képes jelen lenni. Szintolly könnyen ver
gyökeret az ősi polytheista' keblében, minl a'
barbarnak szivében , mint a' Caffor vagy Hindu'
lealázott fejében, mint a' jelenkori europainak
agyában. Hozzáillik minden korhoz, minden le
hetséghez , minden jellemhez , minden kedélyhez.
Sőt mi csodálatos, hozzáillik az emberiség' éle
Iének minden szakához . 's e' szakot az igazság
's erénybeni előhaladás' bélyegével jelöli meg,
melly haladás belőle fakad 's táplálkozik. Ter
mékenysége szüléseivel nő, 's minél tovább ha
lad, annál mélyebh 's tágasb ágyat váj magának,
mellyet haladás közben betölt. Távol attöl , hogy
a' szükségtől rettegjen, maga hivja föl, vagyis
inkább ö maga teremti 's növeszti a' szükséget ,
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hogy vég nélkül kielégítse. Annyira ~ hogy épen
ellenkezőleg a' világi dolgokkal , mellyeknek
egész életök a' jelenben vagy szük mullban áll,
jövendőjök pedig szomoru, - leginkább 's min
dig a' jövőben van a' kereszténység" élete; ha
sonló a" földhöz, melly a? mag által mindig ter
mékenyebb lesz. l\Iondhatni, hogy inkább a' jö
vőben mint a' multban létezik. ~S pedig míllyen
multja van! Tizennyolcz százados diadal eljötte
óta, négyezer évnyi, azaz minden az ídő" kezdete
óta elfolyt időn elterjedő várakozás ~s jóslat!
De mégis inkább a~ jövőben él, mert az emberi
ség, mellyet maga képesit mindinkább alkalma
zásainak elfogadására, mindinkább tökéletesb
javakat veend tőle, bár sohasem is fogja elér
hetni ez isteni mintá!.

Illyen a' kereszténység földi 's társadalmi
eredményeit tekintve. Innen az következik, mi
szerint ez kitünő értelemben az emberiség' reli
giója, 's következöleg az emberiség" alkotójának
religiója.

Csatoljunk az eddig mondottakhoz még egy
atalanos áttekintést.

A' kereszténységnek minden hizonylatai kö
zől , valamennyire becsületes hitetlennek meg
gyözésére, csak ezt választanám:

Egy bizonyos ténvt , 's ennek szukséges kö
vetkezményét.

A' bizonyos tény az, hogy u' babonaság el
boritolla a' világot, hog)" a' balvünyozas ~ a' po-
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lytheysmus 's minden botor 's becstelenítő gya
korlataik , vagyis a' legdurvább tévely, 's leg
szemtelenebb hűu , voltak az emberi fajnak foly
tonos állapota; 's földulván minden emberek kö
zött létező viszonyokat, az erőszak' járma alól
a' gyógyHhatlan romlottság' igája alá vivén az
emberiséget, vészteljes méreg gyanént terjedtek
el a' hirsadalmakhan ; - a' tény az, hogy ez
állapotból, ez aggasztó befolyástól a' keresztény
ség menté meg. 's pedig örökre az emberiséget,
azon percztél fogva , mellyben fénye földerült ,
"s mindenütt hol ragyogott , 's hog-y ültala a' há
romszor szent egy Istennek a' teremtö-, üdvözitö
"s jutalmazónak szellem- 's igazságbani tisztelete
minden észszerű következrnényeivel, minden jó
tékony eredményeivel , minden társadalmi befo
lyásával együtt, vagyis ezen tiszta, magasztos.
minden saiaktól ment természeti törvény- philo
sophia , mellyel az ősidő' legjelesebb férfiai csak
távulról sejtének , különhség nélkül minden em
bemek gyakorlati 's közönséges tudornünya , a'
szivek' gyönyöl'e, a' népek' közérzelme, 's mint
egy az emberi természet' levegője lett ; - hogy
mindenütt, hová a' kereszténység el nem hatott,
ugyanazon ősi babonaság 's durva bülványimádás
uralkodik minden változás nélkül; hogy annak
összetornyosult homálya a' keresztény láthatár'
szélén még mindig hítható , melly magától ele
nyészni nem képes, annyira sajátja az emberi
gyöngeségnek , sem egünk' derültséget nem za-
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varhatja, annyira visszanyomaLik a' keresztény
ségtöl; --- hogy ama tartományok, mellyek haj
dan megszabadítva e' homály tól a' kereszténység
által mint Illi, 's ennek befolyása alatt, az értel
miség 's erény' teljes fényében tündököltek, a'
mint megszünLek parancsait követni, Ásiáb:lIl '5

Afrikábun , azonnal alásülyedtek az elfajzottság'
butasaga- 's alacsonysagüba , 's századok óta moz
dulatlanul maradtak a' sötétségben, mellybe a'
kereszténység" táveztával estek; - végre hogy
az erkölcsi, értelmi 's társadalmi tehetségek' ama
tevékenysége, a' fölvilágosodás 's emberi társa
ságosság' mindig növekedő kifejlődése, mellyet
polgárosodásnak nevezünk, e' folytonos tökélve
sedés , melly mindenben a' legjobbat kivánja, '5

melly daczára el!évedései- '5 visszaéléseinek nyil
ván fő törvénye 's végezélje az emberiségnek;
hogy mondom , a' polgárosodás, mindenben, mi e'
szép nevet érdemli, :IZ evangelium' vonzó erejé
nek müve , mindenütt apostolainak nyomdokait
követi, vele tűnik föl és le, korcsosul 's javul, a'
mint tőle vagy távozik, vagy hozzá közelebb áll,
'5 annak míntegy visszasugárzata.

Ime ez a' bizonyos, hiven jellemzett tény.
Szükséges következménye ez:

Hogy van bizonyos erő a' kereszténységben, melly
az észt, szivet , tarsaságossagot, az emberi ter
mészet' egész épületét föntartjn , 's nélküle el
nem érheti) rnagosságra ernelé, melly általa min
dig nagyobbítlatik ; hogy olly elv, melly mindenütt,
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hol érintkezésbe lép az emberiséggel, legyen az
bárminö, pogány vagy müveletlen , vad vagy
polgarisodott , elvénült vagy ifju, minden tagját
olly értelmi, erkölcsi 's társadalmi tekintélyre
vezeti, mellyet magától elérni sohasem volt ké
pes, daczára az ezen elv' elérkezte előtt négy
ezer évig tartott erőködésének; mellytől örökké
fosztva maradott ott, hova az még el nem jutott;
mellyet meg nem tarthatott 011, honnan eltávozott;
hogy ez elv ~ mondom máshonnan jő, 's nem az
emberiségből ~ hogy szükségképen az emberiség'
Alkotójának közbenjanisat tételezi fül; megmu
tatná ez Alkotúnak lélét, ha az magának az em
beriségnek léte állal már nem volna megmutatva,
sőt még világosabban mutatja amannál, mert a'
teremtésnek, különösen az emberiség' teremtésé
nek nagy muvéböl csupán okoskodás' utjan követ
keztethetni Istennek létét, 's itt is homályt okoz a'
rendetlenség' nagy rejtelme, melly vádolni látszik
Alkotóját: a' kereszténység pedig- szemünk elé
állitja, mint működik Isten benn link 's körülöttünk,
tapasztalat által gyöz meg bennünket felöle, Id
menti öt a' rendetlenség' betudása alól, midőn e'
rendetlenséget megorvosolja , '5 fölfedezi öt, az
alkotói, fültüntetvén igazságának, szentsége- 's
szerétetének jeleit, mellyek láthatóvá teszik szel
Iemünknek , érezhetővé szivünknek , mintegy ta
pinthatúvá érzékeinknek, 's valóvá teszik a' szép
nevel, mellyel maga is neveztetni akart:

I !'ii t e II v C I ü II k.
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