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SzelJemi szabadság. 

Egyházi beszéd 

az eJöljal'Ók é,ej yálasztása alkalmával május 26. 1830. 

• 

,I II lll,) s VIII. Sl. S:l. 36. Mou(l "ah\ azén Jézu;; 
a zo1"!l.:lk a zsid\\kllak~ ~ ki k hittek .ala néki: 
lb il megUli.u'ldtok :\z ':u be.szedemh('D. bi~ 
Z\,.\uy tin t,mitrállyim lesuek Es meaisweritek 
az igaz&lgot. és. :.\zigazság sZ\lbaAokká té~ 
'5:.:<;' n titeket.. - .\úrt h:\ i\ nu me.\!:s-zablldit 
t:tl"ket. hizom"nn\ l SZt\badt.k lesrtek ~ 

• • • 

A .5zelltini~ folyh
'
no5ilH köh:$llnöz il [ermé5z~tb{)1 é5 t á l'Sil -

dalmi eletbt'il II szellemi igilZ'5iÍgQkl'u YÜnarkoL~~ fel\'ilágt)sitá~ükat és 

Jelképeket. A __ Jézus l\..risztU$ jellemét. nlná~<h e~ .:ihhüait gY'lkran .1 
hliható 'ihígbúl n ' tt képek alatt <illi rj" <'iénk. A lélekr" ,,,ló be
folYi\$ilt jelképezi ;l u.'p Yilág~l~ a fonek ;l t,agokk;d y,:lki éh· egy€'-
5:ülé'$~ . aZ e}.5zé-h.'dt unlJ',lt Ü,5.~zt"~\"ü itú I\ti~z tol". az .t ~iU{. tilp1<ihS és • ...... t ... 

gyülllöksi.iZt(>tÖ ~zöllitú, i\ 1. épület~t te J1[~utl) .dal' . az .ill.th te.stet 
ero,íro k~nyél' ,;" bor jltal. Felwt< al,'pigénkbi'tl ég'- oly képe; 
meg\'ihigosit ~isa Y~ln il .Tt ZUS befolY"$<luak Y!lg-r \",:lU.i s{U!~ü;. mely -
hiilönősen a mi küzüuséglinkre uézw' ért.lH~[('; é~ ht~ t.'5€'5. O ugy be· 
szél UlR!!i.Írúl. mint il ki s l <\ b il. d::; á ~ II t .id. .lZ t>~Tetiek e6 álla-

'- '" '. -
mok eme nagy kincsét. és e hasonhü- ,U",l kétségkiYiil az rolt " 
czélj.l . hogy ero3 és \"\..lUZÓ ,ihigQ~~~igbaD 1Uuta~·~l it·l az emberek
nek azt ft Ez,;llemi és belső szabads~igoL .1 Ill~jyet ;:lZ ál
tala tsnitott igll ''>iíg M "Z íj hú '<lnitványin,lk . .B \' I s íj s z e II e m i 
szabadság. e z a J éz us Kri sztus ni\gy a d onu\II J' a. Ez 
lesz mosta.ni beszédem fótál'g-,a, Azt J.il"<ÍnIJllI megmutatni. hog:' 
ez il. sza b a,d ság az emb e rnek legfóbb j;:l'Ul~ és hogy a 
polg á ri és poli tikai szaba ds,í gnak igell csekél..- be
cse "an, ha uem ebból e~e d és u em ez t é lteti é. er íi
siti A most mondottakból beszéd~m általános iránya könnyen 
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gyanitható. Azt fogom megmutatni, hogy ugy a' k ö z s é.g e kn e k, 
mint' az egyedeknek, l egfő bb érdeke a sze llemI é rdek; 

, bogy.. külső és fóldí ' javaknak csak annyiban van értékök, a 
mennyiben· befolyással yannak a lélekre, és annak kielégitésére, 
erősitésére és dicsőségére czéloznak. És én igen jól tudom, hogy 
nézetem által ellenvetéseknek teszem ki magamat. Azt fogják mon
dani, hogy csak az emberi természet iránti tudatlanságomat áru
lom el, midőn megldsértem az embereket a társaSlígról való ily 
magasztosabb uézetek által érdekeini ; hogy én igen is eszmény
kedő vagyok; hogy It szellemi szabadság igen lényegtelen és álom
szerü arra nézve, hogy az államférfiaknak a törvényhozás végczélja 
gyanánt lehetne ajánhtni; hogy az irószoba álmait nem kell erőI
t e t n i a gyakorlat emberei re ; hogy egyedül nyers és megfogható 
valódiságok mozgathatják II sokaságot; és hogya politikusoknak 
ugy beszélni a társadalom szellemi érdekeirő l, mint a l egfőbb 

fontosságu dolgokról, oly hiábavaló fáradság, mintha a vihar ere
jét egy lehelettel akarnók megállitani. 

Én előre látom emez elleuvetéseket, de ezek engem megin
ditani nem bírnak. Erősen hiszem, hogy az egyetlen igazság, 
mely képes az emberrel maradandó jót tpnni, az, a mely a I é
l e k r e tartozik, mely az embereket annak mélységébe vezeti, s 
kijeleriti nékik annak erőit és a czélokat, melyekre az teremte
tett. Semmi sem késlelteti inkább a t ,írsadalolll előhaladását, mint 
azon alantias nézetek, melyeket vezető i az emberi természet felő l 

táplálni szoktak. Az ember lélekből áll szintugy mint testből, 

és ezt a lelket neki ismerni kellene, és a mig ezt nem ismeri, 
nem érzi, és abba mélyen nem hatolt, addig semmit sem tud iga
zán. Testének bizonyos tekintetben el kellene enyészni lelke előtt, 
vagy a Jézns szava szerint, gymölnie kellene testi életét, szemben 
értehni és erkölcsi eletével, a melynek örökké tartani kell Ezt a 
tant azonban igen fellengzőnek és tulfinomnak tartják. A hasznos 
.és gyakorlati igazság, ennek legügyesebb magyarázói sZel'int, un
nak tudásában áll, hogy van állati természetiink, és hogy főgoll
dunkat erre kell fordítanunk; annak tudásában, hogy van szánk, 
melyet meg kell tömni, tagjaink, melyeket fel kell öltöztetni; hogy 
a földön élünk, melyet szántoni kötelességünk ; hogy van gazdagsá
got gyüj teni tudó tehetségünk, és ez a tehetség a község nagysá-

, 
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gánal{ mértéke I -. Én az ily tudományt nem becsülöm. í~n nem 
ismerek mtls bölcseséget, mint a mely az em bert önma
g" II 1\ k k ij e I e n t i, és megtallitj1\ arra, hogy m i n d e n t rt r s n
dalmi intézményeket és egész é l eté t ugy tekintsq, mint 
fi benne l évő sze llem ldfejté séne.k és fölemelésének 
e s z Ir ö z e i t.. Minden állambölcseség, mely ez igazságot el nem is
meri, selejtesnek látszik előttem. Az államférfiu, il ki figyeImét nem 
irányozza arra, hogy intézkedéseinek mily hatása van a n e m z e t 
I e I k é \' e, képtelen egyikével az emberek nagy érdekeinek foglal
kozni. Szerencsétlenségre az államférfiak ritkán értették meg az 
emberi természet és emberi társaság szentségét. Ezért lett az ál
Iamkormány oly gyakran az emberiség ostora. 

Én nem akarom a politikai tudományt kisebbiteni. Egy állam 
legjobb alkotmánya és l egjobb korm ányzása méltó tár
gyak a legmélyebb gondolkozásra. De vannak a közjóllétnek ezek
nél mélyebb alapjai. Az államférfil~ li ki ezekkel :.kal'llá az erényt 
helyettesiteni, a melyet ezek által segiteni és felemelni kellene, csak 
a nevét csatolná azon reményeikben megcsalódott politikusok hosz
szu sorához, melyet a történelem számunkra fentartott. Haszta
lan dolog azt remélni, hogy rövidlátó tervezgetéseinkkel oly bol
dOgSlígOt biztositunk egy népnek, melyet e n n e k j e II e m e n e m 
é r de m e I t me g. Az Isten erkölcsi világkol'm6.nyánnk örök törvé
nyeit mi nem másithatjuk meg; és II pergamenre itt alkotmányok, 
.bármily bölcsek is, nem nyujtanak oltalmat II visszatorlások ellen, 
melyek egy elaljasult és elfajult községet érnek. 

Ezen meggyőződésekkel érzem, hogy semmifé le t anitás 
sem oly gyakorlati, mint II me\y mélyen érezteti egy néppel 
szellemi érdekeinek fontos ságát. Ezen meggyőződéssel 

érzem, ·hogy nem hasEnálhatom fel jobban il jelen alkalmat, mintha 
ráblrom önöket al'l'a, hogy minden más jogok és szabadságok fe
lett becsüljék azt a bel ső szabadságot, a melyet nekünk ad
ni volt a Krisztus eljövetelének czé lj a. E tárgyra hivom 
fel most ' figyelmöket . 

. Elsöbben is azt kérdheti valaki tölem; mit értek abehő, 
vagy el'kölcsi-vallásos szabadság alatt? A 
és igaz felelet az, hogy az II l)üntől való sz.abad

félő, hOgy sokak, ha nem II legtöbbek előtt, e BZa,-

.. 
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k b tá tI ab '-'k ho""sem ez áldás .nagyságának teljes és va a l'oza. au, Un l OJ " .• • _ "'-

mély é"zelmét eJőidézzék. Engedjék lIl:g tehat .: h~gy rO,v1,t )11agy~ 
, t " t d'am A le~fontosabb észrevetel a bunbol valo szabads,,-

raza Ja aJ . " " , 
t '11 t -leg az Iio"v 'IZ nem tao'adolagos allapot , Jlem csupa hut-

gOJeo _. é ' le~<OJ o 
II a a bűnnek. ll)'en szabadság az ,illatoknak vagy a gyermekek~ 
n~k volna tulajdonithatú, mielő tt ezek erkölcsi tényezők l~szuiik · 
A szellemi szabadság oly lélek megkülönböztetö tulajdonsága:, If 
melyben ész és lell<iismeret ll1üködni kezdték, és a mely saját ept!~, ' , 
lye, az igazság iránti hűsége, a kisértetek legyőzése által szaM it 

Nem jele/hetem tehát jobban a sze ll e mi sza h a d s á g r ó l 
nézetemet, minthfl azt mondom, hogy az : e r k ö l c s i e r é l Y va,gy,l'$' .' 
egy s zen t e lt ök él és i e r ő, mely küzd az érzékek, a szenyé· 
délyek, a világ ellen, és igy szabaddá teszi az é r t elm e t , a l e l- ' , 
Ir ii s m e r e t e t és a k II r il t o t, ugy hogy ezek erőtelj esen müköd
hessenek és öröln'c fejleszthessék magokat.. A szellemi szabadság' 
valódi lényege az erő , Az IÍrzéld kivánságoktól egy szélhüdés ál
tal megszabaditott ember nem lelln e térit belsőleg szabat!. Egye
dül az szabad, a ki önleküzdés és erkölcsi elhatároZI!S által, támo
gatva az L~tenbe ll való bizalom á1t.al, meggyözi az őtet lealacsonyi
tó szenvedélyeket , és megmenekedvén az aJjas dolgok mbszolgasá
gától, tiszta és magasztos czélol<ra d gyik, Egyedül II z a lélok 
szabad, a mell' ugy tekint.l'én Istent , mint. az erény ihletöjét és 
megjutalmazóját, az Ő t.ön'éllyét, II mell' 8ziviillkbe és igéjébe van 
irva, legfőbb életszabülyülll elfogadja, 05 a melyell llek enge
delmeskedvén, kormányoz", és becslili magát, lelkiismeretesen gya
korolja legjobb tehetségeit és jótettek áltfll tökéletesiti azokat blír
mely helyzetben, fl melyet sZ{lmára IL gondviselés kimutatott. 

Tetszett a világ legbölcsebb rendezőjének , hogy minket szü
letésünlüöl kezdve nehézségek és lcisél'tetekkel kömyezzen ; hogy 
egy oly világba helyezzeJl , hol a gonos" tett g)'a.luan előnyös s II 

kötelesség utja nehéz és veszélyekkel járú, a hol sok vétkes haj
lam áll ellent a belső intő 8".tyllinak, II hol a test sulyként nehe

zedik a lélekre s az auyag, az érzékekre való folytonos Itatása· til
tal , korláttá lesz köztünk és a. szellemi világ közt. Mi oly l>efoly.í
sok közepette vagyuuk, melyek fenyegetik az é l' t e I III e t I!S s z i
vet. Szabadd á l e nui azért annyit tesz, mint elJe ut ,í ll a ni 
és gy őzni, 

.. ;.; 
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Éli az t It lell<ct llevezem szabadnak I a mely uralma alá 
h aj t j fl ar. é l' Z é k (! Ic c t ) ft mely védelmezi milgát az c:U1ati vágyak 
ellen, ti. moly kevésbe veszi a. gyönyört és fájdalmat sajút lJe]sö 
éMének C1'élyól,cz mérve, amely áthatol V" a liüvelyen, megismeri a 
maga iga:d fényét és nagyságát: a mely ugy tölti el az életet, hogy 
lWlIl azt kérdi: mit egyék és igyék, hanem éhezi, szomjuhozza és 
Iwresi fl:'. igazsiigot. 

É n a z t lt lelket nevezem szabadna.k , a mely m e g s z a b a
dHj a magát a7. a nya g l' a bl á n c7. ai tó I , s a helyett hogy 
D7. anyagi világhoz t"padna s azt börtönfalává tenné, rajta túl, an
lIak szcrzöjéhez emelkedik fel, és a fényvonásokban , melyeket az 
mindenütt. mntat a végetlen szellemről , scgédédeszközeil, találja a 
maga szellemi fejl<1d ésénel, és haladásának, 

Én a z t a lelket, nevezem szabadnak, amely f é It é k e n y e n 
iil'1.Í ér t e lm i joga i t és tehet s'ége it , II mely egy embert 
selll nevez mesterének, a mely nem eléf,'8zik meg egy szenvedőle

ges vagy örökölt, hittel, fl mely megnyilik fl világosság előtt , bál' 

honnan jőjön is IIZ, a mely az új igazságot mint mennyei angyalt 
fogadja, a mely ha örömmel fogadja is mások tanácsát, de sokkal 
inkább figyel a magában lévő jós szavá.ra1 ()s a másoktól jövő uta~ 
sit:ísokat nem azért használja, hogy saját munkásságát félbehagyja, 
hall em hogy azt fokozza és kifejtse, 

r,n a z t a lelket nevezem szabadnak, a mell' n e m s z a b h 11-

i:tl't sr. ereteté nnk, a meJy nincs magába Yagy egy pártba., fe~ 

lekezetbe bebörtiiHÖl.Ve, amely . nlÍnclen emberi lényben megismeri 
lll. Isten képét és ennek gyermekei jogait , a mely örömét találja 
a7. erényben és rokonszenvez , a szenvetléssel, b:\rhol látja is azt, II 

mely leg'yözi " kevélységet, haragot és renyheséget s önkéntes ál
flozatul (,dja magát oda az emberiség ügyének, 

É n azt fl IcIket nevezem szabadnak, a mely nem hagyj a ma
g"t oda a k ü lsü kiil'ülm ény ekn ck szenvedőleges játszólabdául, 
II melyet az események hullámai nem 80dol'nal< el, II mely nem eset
leges befolyások t.eremtménye, hanem az eseményeket saj.it mivelésé
r e, javára fordítja, és belsli ösztönből cselekszik, változbatatlan el
vekböl, melyeket jól megfontolva saj/ítitott el. 

Én a z t li lelket hevezem szalladnak , mely II t á l' S a ti a lom 
flá Baí c.llen véd e lmezi magát, nem görnyed meg 
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emberi vélemény előtt, hanem az emberinél magasabb itélöözék 
elótt étzi magát felelósn.l" a mely fr világdivatnál és szokásnál 
magasabb törvényt tisztel, többre becsüli magát, bogy sem rabszol
gája vagy eszköze legyen akár sokaknak, akár keveseknek 

Én az t ft lelket nevezem szabadnak, mely az Istenben és az 
erény e!'ejében való hit által, elvetett minden félelmet, a 
,. o s z C s e l e k e d e t félelmein kivül, a melyet semmi fenyegetés vagy 
veszély le nem igáz, ft mely nyugodt II zivatarban és bilja önma--gát, ha minden egyéb elveszett is. 

Én azt a lelket nevezem szabadnak, a mely e II e II tálla 
s z o k á s r a b k ö t e l é k il II e k, a mely nem ismétli magát gépieséll. 
és nem másolja a multat, ft mely nem élődik régi erényein , nem 
köti mag.ít rabként megszabott törvényekhez, hanem elfelejti a:mik . 
há!.'!. megett vannak, a lelkiismeret új és magasabb intései!'e hallgat és. 
örvend, ha belsejét új és magasztosabb életjelenség ekben nyilvánit
hatja. 

Én azt a lelket nevezem szabadnak, amely féltékenyen 
őrzi saját szabadságát és önállóságát, ft mely óvakodik . 
ft másokba való beolvadástól, S az önmaga feletti uralmat di
csőbbnel, talt ja, mintha az egész világot bírná. 

V égre, én a z t a lelket nevezem szabadnak, amely, tU{lván 
azIstennel való rokonságát és bizván II Jézus Krisztus Mtal hirde
tett igéretekben, lelkiismeretesen arra szenteli magát, hogy mi n
den tehet s égeit kifejtse, a mely átlépve az idő és halál 
korlátait, örökkétartó haladást remél, kimerithetetlen erőt talál 
mind a cselekvésre , miud a szenvedésre a halhatatlanságrR való 
kilátásban. 

Ilyen az a szellemi szabadság, a. melynek közlésére a 
Jézus megjelent. Ez áll az erkölcsi erőben , az önuralomban, 
a gondolat és szeretet kiterjesztésében és · legjobb tehetségeink ha
tártalan, háboritlall működésében. Ebben áll II kereszténység legne
mesebb java, s ennél nagyobbat Isten adom'\llyai közt nem képzel
hetünk. Tudom, hogy sokak előtt ez finomabb, szellemiesb jónak 
fog látszani , hogysem a társadalom és ,mam nagy czélja gya
nánt lehetne felállitani. De a mi kétkedésiink nem változtathatja 
meg a dolgok természetét. Tudom, mily kevéssé értik és élvezik e 
szabadságot ; mennyire l'abszolgái az emberelt az érzékiségnek ) a 
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SY.ellvedélynek és " világnak ; de azt is tudom, hogy az emberek e
zcn szolgaság miatt oly szánalomra méltók, és bogy amig ez tart, 
scmmi tár s adahili intézmény boldogságot nelük nem adhat. 

Most előre feltett czélomboz képest azt mutatom meg, bogy 
II polg!iri vag'y politikai szabadság keveset ér ha-

, , 
csak nem ered eme szellemi szabadságból, ha nem 
ezt fej ezi ki és nem ezt eleveniti, Én ugy tekintem II polgári 
szabads!igot mint az államok legfőbb javát, mivel az megegyezik a 
szellem erőteljes életmunkásságával és felemelkedettségével s tá
mogatja ezeket. Nem is oly távol fekvő vagy homályos igazság ez, 
hogy fáradságos bizonyitást vagy megvilágositqst l<ivánna. Ugyanis 
mit jelent a polgári szabadság? ez minden oly megszoritások elhá
I'itásában áll, miket a közjó nem követel, s mi a czélja és hasz
na a megszoritások elháritásának? Az, hogy aZ emberek kifejthe,s
sék erőiket és tehetségeiket és önmagoktól cselekedhessenek. Erös 
és erősitö mnnkásság a legszebb gyümölcse minden külszabadság
Il,~k, Miért oldjnk le a fogolyról a vasat, hanemha azért, hogy meg-

.' szabadított lábait háboritlan működésbe hozhassa? miért nyitjuk 
l:n~g börtönét, hanemha azért, hogy abból kijöhessen, szemeit szé
les látkörre irányozhassa s gyakorolja és élvezze különböző tehet
ségeit. Az a szabadság, a mely nem támogatja az erők tevékenysé
,ségét és növekedését, nem egyéb puszta névnél és semmivel sem 
JQQQ arabszolgaságnál. 

Ezekből megtetszik a szabad intézmények főjótékonysága: az 
kim,ondhatatlan becses. Főhasznuk abban áll, hogy gyámolitják a 
l éi ek s z a b a ,d s á g á t, hogy szabad tért adnak az ember tehetsé
geinek, hogy önnön segédforrásaira szoritják és felhivják ~rra, 

hogy saját boldogságát önmaga vivja ki. Hasznuk az, hogy az ér
telem minden megszoritásainak elbá.ritása által elősegítik a gondo
la,t erejét, ere<!etlségét és szélesbitését; az isteni tisztelet megszo

, ritásainak eltávolitása által előmozdítják a léleknek Istenhez való 
el)i.elkeJlés'ét; az ipar aIradályainak ,elmozditása által feJélesztik a 
találékonyságot és válialkozá~i szellemet,' hogy kikutassák és meg
hMil4ák az anyagi vijágot, és igy megszabaditsáli az emberi ne-

,m,e~ azon :nyomasztó' ,szükségekÜHés fáradság,oktöl, a melyek meg
S"9J1i~j$. és lenyomják a lelket; s hogy végre I\polják a nemes 

, , ,Q. ,:()yilts~vüs.éget, ' bátorságot és önbecsülést. 

, 

• 

, 
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A szabad intézmények nem l<is mértékbe" 
lek szabadságát és erély(.t 'az által, hogy .az emb.erek \1 al~ ' 
egye nl őségét s önllla gok korm á ny zási jogát és köt·e'! 
l e~ .ségét tanit.ják; é, én főleg csak abban tahUhatom nz al
kotmányos élet l,liínyösehb \'oltát., ll\elyszerint elöljáróit maga . Il 
nép választja; hogy bizOllyitékul szo]giíl ezen niegn.emesitő igazsá .. 
gok mellett. Gynl"",,,, mondották. hogy nem " lwrmányfonna, M
nem a jó Wrvénykönyv hituirozza meg egy nép boldogságát De a 
jó tör\'éuyek, ha neUl " ] ,üzönség1.Jő1 erednek, ha egy ur ,\Ital erő
szakoltatnak a népre, so],at veszteuek becsökböl. A legjobb tör" 
vényköll)'v 'UO, a melynek eredet.e a Z01\ nép ak,u-atj ,\bau van, a 

. . 
mely annak eugedelllleskcdik: a mely ha pamncsoló teldntélylyel 
beszél is, de e1islJleri ll " önkorm{myzást, mitü egy eszes lény' 
első jogát é:i kötelességét) é~ a me]l' ekként az egyénbeu, 
legyen is ennek lJdyzete é~ álláHR1 a valódi önbecsülést 

Hogy a l'0lg.b'i szabadságnak főjósága és legbecsesebb 
cse a ",," ll e mi sz ab adság és e rő, lllegismerhetjük 
vizsg/ilása áltn l, hogy mi il z S a r II O k s á g iőrosszasága. 

hogy a lI,garnoksüg l' o 8;1, a t tesz~ midőn mcgtálDttdja. az 
kiilső énlekeit. it vagyont é~ életet bizonytalanuá teszi, 
a munkást, hogy llizlalja " l1emest és királyt. De 
befolyása II h e I s ő t. illeti. li'őképp abban áll M rhozatós. vóltiloj ' 
hogy lllegtöri és elnyomja a. szellemet, lea.!jasitja az embert saját ' 
szemeiben, elveszi tőle a gondolat és cselekedet éléllkségét, lelki
ismeretét külsii parallcscsrli helyettesiti , elvetemültté, gyávává, élődi 
és Imuuyás"kodó mbszolgúvá. teszi. Ez a zsarnokság átka. Az har
czo l a lélekkel és igy harczol az I s t e nnel. A theologusok 
és költők müyeiben a t"remtő ellen harczoló angyalokról, a.z ég
hell folyt csat.íkról olvasunk. De az Isten trónja az égben sérthe 
tetleu. Az Isten elIelli harcz egyedül lIZ li képe, II lélekbell lévő 

isteni elv ellen van~ és eit. ostromolja. a zsal'noks~íg minden alak
jaiban. Itt látj uk a. zsarnokság fövétkét, és ennek Illeg ' kellene 
minket tanitani, hogy II polgári "abadság főleg annyiban ".!d{ts, II 

mennyiben tiszteli és becsüli az emberi lelket és annak kiteJlődé

sét s erőshülé,ét előmozditja. 

E be l sö: s~e llemi sz abact stí,g nélkül, a kü l sö sza· 
bads.í!,'llak e" e k é l)' é rt é k e van. Mi t használ nekem, hogy e11-



• 
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gem idegen j:il'om nem szorit, ba. tudatlanság és vétek, önhaszon 
lesés és félelem miatt llélkülö"öm n saját lelkem feletti u1'alko
d.ist? Azok a leggonoszabb zsarnoko]\"} ft melyek saját keblünkben 
üt.nek t.anyát. Az embe.r: il Idnél hiányzik az erkölcsi elv és elha
títl'ozások el'ej(~) esnk 1'a.b8zoJga, bármily szabad is az általa szítt 
levegő. Végre is ft lélek it mi egyedűli birtokunk~ vagy más szók
kal, minden dolgot enlJek erélye és kiképzettsége által birunk : s 

• 

a polgári intézményeket egyedül abból kell megitélnünk, mennyire 
alkalmasok szabad és tiszta lelkeket hozni létre . 

. Látható ezen észrevételekből, hogy én az egyén i l é lek 
• 

sza b a d ságát vagy e rköl cs i erejét ugy tekintem, mint a 
legfő bb jót és az á llamkormányzás legmagasabb czél
j á t. J ól tudom, hogy sokan más nézetben vannak. Azt mondják, 
hogy ti kormánya közönségélt s nem az egyénért van. A nem
zeti érdek eszméje uralkodik az államférfiak lelkében, és ez érdek
nek, ugy vélik, az egyén feláldozható. De én azt allitom, hogy az 
egyén ninc s az állam ér t annyira, miut az állam az egyé
nért. Az ember nincs politikai viszonyokélt mint legfőb b 

czé lj aér t teremtve, hanem végtelen sz e ll e mi előhaladá
s é I' t, és a politikai viszonyokba azért van helyezve, mert ezek 
tökéletesedésének eszközei. Az e m b e ri lélek nagyobb, szentebb, 
mint az állam, és soha sem szabad azt ennek feláldozni. Az em
beri léleknek tul kell élni minden földi intézményt. A nemze
tek különbségei el fogllalr tünni ; századokig fennállott trónok alá
vetvék az itélet.nek, a mely minden emberi műre ki van mondva. 
De az egyéni lélek fennmarad, és a legalábbvaló egyén, ha hiv az 
Istenhez, oly hatalom;'a emelkedik, a mit soha sem birtak földi 
hatalmasságok. 

Az emberi lény nem olyan tagja az államnak, mint a milyen 
tagjai ,~ kéz vagy a láb a testnek, vagy mint egy kerék része II 

gépnek, csupán arra ren(leltetve, hogy közreműködjék valamely 
közös czélra és eredményre. Az embei' nem a végett teremtetett, 
hogy beleolvadjonaz egészbe , mint egy cSePP az oczeánba. vagy 
egy fóvényszem a tengerpart homókjába, és csalr egy tömeg alko
tására szolgáljon. Ö egy magában egésze t képező l é ny, te
remtve sajá t tökéletesité se értmint legfőbb ezé Iért, te
remtve azért, hogy egyéni lételét fenntartsa, és csak UIIJ'-
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nyjb~$zQIg@jonm!ÍI!l)l>:at, a mennyíben ez megegyezik saj~~ eré
nyével és töMletejls~gével.EMigai 411amkOl'mányok ' nagy mérv
bell odatötekedtek;hogy el)tomályositsák az egyén eme fontossá
gát, bogy lealacsonyitsákőt saját szemeiben, ' bogy arra a ké]i.ze, 

. letrevIgyék, bogy a külső érdek fontosabb, mint a látha'ta.t
lan lélek, és hogya kijlső tekintély szentebb mint Isten 
szava az ő saját titkos lelkiismeretében. A kormányzók a 
magán embert az á1.lam tulajdonának nevezték, az állam alatt ren
desen magukat értvén, és igya sok feláldoztatott a kevésnek, sőt 
azt hitte, hOgy ez . az ő legmagasb rendeltetése. Enézeteknek 
nem lehet elég komolyan ellenállani. Semmi sem látszik előttem 

oly szükségesuek, mint a léleknek öntudatot adni saját I,ülön be
cséröl, a melynek elnyomására a kormányok oly sokat tettek. Hadd 
érezze az egyén, hogy halhatatlans~a által nagyobb Idncset ösz
pontosithat saját lényében, mint a milyen a nemzeteM. Ha(ld 
érezze, hogy nem azért van az államba helyezve, hogy egye di
ségét elveszessze, vagy játékszer legyen, hanem hogy 
különböző tehetségeinek működési télt és II halhatatlan dicsőségre 

elökészülést találjon. Elöttem a társadalom nemesbülése és előha

ladása semmi egyébben nem áll annyira, mint abban, hogy az 
egyént valódi lételére kifejti, saját léayéről öntudatot ád 
neki, és saját szellemének erösbitésél'e s emelésére serkenti. 

Azt állitván, hogy a társadalmi intézmények czélja 
a z e g y é n, azt gondolhatná valaki rólam, hogy én azáltal gyengi
tem a közjóra irányzó törekvéseket és a magánérdek eknek az állam 
oltárán való feláldozását. Távol legyen tőlem. Sőt állitom. hogy 
senki sem fogja szolgálni embertársait oly sikeresen, oly buzgón, 
mint az, a ki nem l' a b s z o l g új o k; mint az, a ki lerázván nlin~ 
den jármat, alá veti magát saját lelkében a kötelesség törvényé
.nek. Ez a törvény önérdek nélküli és nemes szellemet olt belé, 
mint az ember dicsőségét és hasonlóságát a teremtöbez. Az e lj y e
diség vagy az erkölcsi önállóságalegbiztosabbalapja 
egy mindent átölelő szeretetnek Egy ember sem sollSzo
rozza a l<özönséggel egybefüző kötelékeit annyira, mint az, II ki 
legféltékenyebben őrködik saját tökéletesedése felett. Szép ösz
hangzat van az állam java s az egyed erkölcsi szabadsága és méI
tósága közt. Ua ez nem igy volna, ha ez érdekek valami módon 

- , .. - . 
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meghasonhísbun vo]mÍ-nak; ha az egyedtöl valaha azt követelllélf
1 

bogy ltazájtít oly tettel,lIel szolgálja, melyek lealjasitjál< saját lel
két, egy pcrczig sem kQlIene tétováznia fl, felett, hogy melyik jót 
kelljen többre becsülnie. Vagyont, életet örömmel fel ke''] áldoznia 
az államnak Dc lelkét soha sem szabad bészeullyeznie vagy le
igáznül. A szegénységtő l, nyomortól, kinpadtól, vesztöhelytől nem 
kell visszariadnia ; de fl, világ sürU ltincseért sem szabad az ön
maga feletti uralomról lemondania vagy a belső törvényt megsér
tenie. - Mi ugy beszélünk a hazafiról, mint a ki feláldozza ma
gát a közj61étnek. Azt ért jük-e ezalatt, hogy azt ál{lozza fel, ft mi 
leginkább sajátja: ft szeretet és erény elvét ? Nem érezzük-e, hogy 
bánmly nagy legyen is a jó, a mi az ö szenvedései által az álla
lllot éri, nagyobb és tisztább dicsőség ragyog reá vissza, és hogy 
önzetlen szolgálatainak legdrágább gyülllölcse az elhatározás és 
emherszeretet erejében található, a melylyel saját lelkét gaz
dagitja. 

Ezek szerint igyekeztem fejtegetni és támogatni azt a t ételt, 
hogy fi szellemi sz abad ság vagy fi lélek erkölcsi ereje és 
emelkedettsége a legnagyobb jó, fi melynek fi polgári szabadság 
alti van rendelve, és a melyet minden társadalmi intézményeknek 
legfőbb czélnl l,ellene llitüzniök. 

És most megkisértem kimutatni némelyeket azon esz kö zök 
közül, melyek által e szellemi szabadság előlllozditható, s több 
mások mellőztével, csak kettőre szoritkozom : s ez a v a ll á s és 
á II a m k o r m á n y. 

Kezdem a vall áss al, a legbatalmasabb tényezővel az em
beriség ügyeiben. Ehez tartozik legfőképpen a lélek megszabaditá
sának és felemelésének feladata. lVIinden más eszl,özök jelenték
telenek ehez képest. Isten érzése az egyetlen l'l1gó, fi melylyel az 
érzékiség, a világ és kisértetek elnyollló sulyának ellenáJIhatni. Is
tenhez való viszonynnk öntndata nélkül lllinden más viszonyok el
lenségei a szellemi életnek és előhaladásIlak. - Emlitém, hogy a 
vallásos érzés a leghatalmasabb tényező a földön. Az többet · tett, 
az jobban megerősítette az embert fi cselekvésre és szenvedésre, 
mint minden más alaperejei a lélekn.ék. Az felltartbatja fi lelket 
minde],. más ~rökkel szemben. Minden elvek közt az a legmélyebb, 
a leggyökeresebb. Az igaz, hogy elferditett alakjában teméntelen 
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vétket és inséget tenn ett, de maga az erély, melyet . adott a szen
vedélyelmek, mikor ezek vegyültek vele és megrontották, tanusitJa 
It mindenhatóságot,a melylyel. fel van szerelve, 

. A vallás életet, erőt, magasztosságot ád a léleknek az ál
tal, hogy özsszeMti a v é g e t l e n l é l c k k e l, megtanitja ugy te
ldnteni magát, mint a végetlen atya gyermekét és szeretetének 
tárgyát, l\Zért teremtve, hogy közölje vele saját jeJJemét és töké
lyeit, a ki azt igaz ságra és erényre alkotta, - saját magáel't 
alkotta, a ki aláveti azt s"nyam ldsérteteknek, hogy küzködés és 
kitartás tíltal erősödjék, és It ld elküldötte fiát, hogy megtisítitslt 
azt minden vétektől és öltöztesse fel halhatatlansággal. 
Egyedül II vallás az, a mell' türelmes és elhatározott reményeket 
és törekvéseket táplál saját lelkünkért. Enélkül alig kerülhetjük 
ki az önmegvetée.t és nemünk megvetését. Isten nélkül lételünk
nek nincs támasza, életünknek nincs czélja, javulásunknak nincs 
állandósága, legjobb tetteinknek nincs biztos és tartós sikere, szel
lemi gyengeségiinknek nincs ereje, fi melyre támaszkodjunk s legne
mesebb Vlígyainknak és óhajtásainknak nincs záloga, hogy egy jobb 
létben valósittatnalc A küzködő erénynek nincs barátja; a szen
vedő erénynek nincs II győzelemre kilátása. Vedd el az Istent s az 
élet semmitérő lesz és az ember nvomoruJtabb az állatnál. lIn 

o 

megszoktam az emberi természet nagyslígáról beszélni; de ez csak 
származása által nagy; nagy, mivel ·az Istentől ered, mivel oly jó
sággal és hatalommal van öszszekötve, amelyből öröJ,ké gazdagod
uia ken; és semmi egyéb nem adhatja meg az emelkedés ama re
ményét, a mely által egyedjil képes It lélek igazi erőre és szabad
ságra eljutni, mint ezen összeköttetésnek érzése. 

A vallás minden igazs~tgai egy czélra irányulnak _. szelIemi 
szabadságra. Mindazon tárgyak, melyeket ez gondolllt.1inknak ád, 
lenségesek, buzditók, felemelők. Alap-igazsága az, hogy van egy 
Isten, egy végetlen és öl'ől{kévaló atya; azt tanit ja. nekünk ~ hogy 
ugy nézzük a. vihigegyeteme~ mint a mely az Ő öl'öld.:é jelcnlévü 
és mindenható szeretetétől üt van hatva.: megelcvenitvc és egy 
öszhangzó és jótékony egészbe életerösell ('gyesitve. Ez igazság ál
tal lerontja. az anyag és érzékiség, a. jelen gyönyör és ftijdaloll1, ilZ 

aggódtís és félelem hatalmát. A szellemet II láthatóról, fi kiilsőről 
és veszmldöről, a láthatatlan ra., szellemire és öl'ökkévaIól'a 1'01'-
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dit ja: :.; tiszta. és ft' l1séges hirgyakkal öszszekapesolván 1 ;szabad
dá teszi. 

.JÓI tudOlll l hogX a mit most moudok) némelyek előtt nélkü
lözlli Mtszik a tapasr.taIás szentesitését. Sokan ta.lán ugy nézik a 
valhíst, mint. utolsó szellemi erőt, a mely belső erélyt és 8zalJad
:::ágot adhat: Ellenem vetik annak fenyegetéseit és a szolgaságot· 
melynek igájával megterhel minket. Elismel'em, hogya vallásnak 
vanna.k f ell y e g e t ti s e L és ezeknek lenni is kell; mert az illség 
6s nyomor szükségképpen és niltozhatlanul össze van kötve a rosz 
cselekedettel, nz erkölcsi erővel való viszszaéléssel. A dolgok ter
mészetében alapul HZ, hogy a7, Istenhez és kötelességéhez hűtelen 

léleknek szenrednie kell; és II vallás, midőn ezt kimondja, csak a 
lelkiismeret egyszerü és vihígos tanítását Yiszhangozza. De meg 
kell goudolni, hogy iL vallás feuyegetéseinek egyedüli czélja az, 
hogy n1Ínket s z e Il em i I e g s z a h ad o k k ci tegyen. Azok mind 
ama szenvedélyek ellen vannak intézve, il melyek leigáznak és le-

. . 
aljasitanak Megannyi fegyverek a. végre adva a lelkiismeretnek 
hogy velök a jó harczot megharezolja és trónját bennünk felállitsa. 
Ha nem igy használtatnuk, czéljokat eltévesztik, és Ita oktalan 
prédikálás által haboll'ít hoznak létre, il hiMt ne keressük a 
vallásban. 

Valóban · nem csudálolll, hog.\' oly sokan kétlik a vallásnak 
azt az erejét , hogy a léleknek erőt, méltóságot és szabadságot 
adhasson; mert a mit annak neveznek, igen gyakran nem terem 
ily gyümölcsöket. Itt a vallás csak forma, könyörgések és szertar
tások lánczolata., kisérlet az Istent hizelgés és hunnyászkodás által 
megengesztel ni ; amott rettentés és egy papnak való alávetés; és 
emitt viszont az indulat erőszakos felizgatása, mely szélvészként 
ragadja. el a lelket és megfosztja a higgadt önuralollltól. De az i g az i 
vallás vi sszautas it mind e n össze k ötte t ést nevének 
e z e n h it o r l ó i y a l. A vallás egy szelid és mély meggyőződés Is
t~nnek az ő teremtményei tökéleteseclése, boldogsága és méltósága 
iránt viseltető atyai részvétéről; fl belső tapasztalás által megerő
sitett meggyőződés arról, hogy ő az e1'él1yben, nem pedig II forma
ságokban és hizelgésekben gyönyörködik, és hogy ő különösen 
gyönyörködik az arra való határozott és kitartó törekvésben, hogy 
azon önzésnélküli szeretethez és tiszta igazságossághoz alkalmaz
zuk magunkat, a melyek az ő dicső természetét alkotják. Ez ama 
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va Uh, amelynel> részére igénylem azt a tisztességet, 40gy (\ 
léleknek méltóságot és szabadságot ad. 

A vallásnak szükséges voltát e munka végrellajtására semmi
képpen sem teszi feleslegessé az, a mit a társadalom el öha
ladásállak szoktak nevezni. Sőt mondhatm\m, hogy fl czi vili
z á ez i 6, nem hogy képes volna magára erl<ölesi erőt és felemel
kedést nyujtani, sőt inkább a sülyedés okait rejti magában, a me
lyekneka vallásos e lv en kivül se mmi egyéb sem (,ll hnt 
ellent. Az kétségkivül sokasitja az élet kényelmeit és élvezeteit; 
de én ~zekben nehéz kisérteteket és veszélyeket látok a lélekre 
nézve. Ezek az emberi természet érz é ld elemeinek vallllak se
gédíU, lényünk azon részénel!, a mely minket hozzá köt: a földhöz 
és igen gyakran aunak rabszolgáivá teszen. A czivilizáczio azért 
szükségessé teszi, hogy arányos segély és támogatás nyujtassék az 
ember sze l le mi és erkölcs i elemének, és én nem tudom, 
hogy ez hol lenne található, h II n e m a vall á s b a n. E nélkill, a 
czivilizált ember, minden ügyességeivel és finumságaival, ai igazi 
méltós,ígban kevéssé emelkedik feljill a vad emberen, II kire oly 
Ilagy megvetéssel pillant. Ti ugy beszéltek ne!,em II czivilizáczio
ról, ennek müvészetéről és tudományáról, mint az emberi emelke
dés legbiztosabb eszközeiről. Elmondjátok nekem, hogy az ember 
ezek által miként keríti hatalmába és forditja a maga hasznára II 

természet erőit. Tudom hogy hatalmába keriti azokat; de azért 
urok, hogy viszont az oknak rabszolgáj á vá legyen. Ű ki
nyomozza és müveli a földet, de csak azért, hogy maga még f ö l
d i e s e b b I c g Y c n. Ű kikutatja az elrejtett bányákat, dc (~~ak 
azért, hogy lánczokat kovácsoljoll magának Ü minden 
tartományokat meglátogat, de azért idegenként él saját lelkébej]. 
ll:ppen a társadahui czivilizáczió előhaladás,!ban látom szW<ségét 
az ér zékekre nézve egy ellcnsulyozó e l vnek, egy oly erő 
nek, mely megszabaditsa az embert az anyagtól, viszszavezesse őt 
a külső világtól a belsőhöz ; egyedül a vallás képes ily magas fel
adat megoldására. 

A czivilizáczió előnyeinek megvan a maguk veszélye. A tár
sadalom ily állapotjában a közvélemény é8 törvó"y üdvü" 
korlátokat szabnak ki ugyan, s általános rendet és biztosságot 1'07.
nak létre. De a közvélemény hatalma zsarnoJ{sággá is válik, mely 
bármi egyébnél inkább elfojtja az eredeti, szabad gondolatot, el-
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nyomja a jellem egyéniségét, a társadalmat lelketlen egyhanguság. 
ra szállítja és Idhűti az erkölcsi tökéletesedés szeretetét. A vallás, 
egyedül ugy tekintve mint az a főerő , mely egyensulyba hozza az 
emberi vélemények hatalmát, a mely kiragadja az embert a szokás 
és divat karjaiból, és megtanitja, hogy egy magasabb itélőszékre 
hivatkozzék, .- véghetetlen segitségül szolgál az erkölcsi erőnek és 
emelkedésnek. 

A czivilizáczió egy igen fontos előnye, miről a nemzetgazdá
szol,tól sokat hallunk, It munkafelo s ztás , mely által a mester
ségek tökélyesbiilése lehetségessé válik. Ámde ez, midőn a lelket cse
kélyszerű működések folytonos körforgására szorítja, arra szolgál, 
hogy azt eltörpitse. Nekünk jobbitott gyáraink, de megro
s z a b b i t o t t embereink vannak. 

A czivilizáczió egy másik előnye az, hogy az erkölcsök 
finomodnak és a mivelt s ég emelkedik és elterjed; de 
ezek, a mint untig láthatni is, aláássák a jellem egyszerüségét, az 
érzés erejét, a természet szeretetét, s a belső szépség és jóság 
szeretetét. A külső udvariasság alatt, hideg önszeretetet, számitó 
szellemet s a szeretetnek kevés erélyét látjuk. 

Megvallom , én nem csekélyaggodalominal tekintek körül a 
polgárosult társadalomra és azzal a mindinkább epedöohaj
tással , vajha az ujjászületés lelkeszállana alá a mennyből, a val
lásból" és járná azt által. Különösen félek, hogy különféle körül
mények hatalmasan müködnek köztünk arra, hogy felgyulaszszák 
és neki bőszitsék ama leigázó és lealacsonyitó .elvet: a v3{l-yon szen
vedélyét. Például, az örökölt kiváltságok hiánya a mi állam unkban, 
nagyon kedvez a gazdagság általi kitünöségnek és ezt a nagyravágyás
nak legfőbb pályaczéljául állit ja fel. Ide járulnak még az epicul1lsi 
élvezetre irányzott szokások, a melyeket vagyonosságunk annyira 
megsokasított és a melyek telhetlenül kiváJ\iáka vagyonnagyobbo
dást, mint a kielégités egyedüli eszközét. E veszély növekedik még 
kOl1lnk szellemével, mely ll, kereskedés, úz ipar, a hazai ujitások, 
géptani feltalálások, nemtetgazdászat ff béke szelleme. Ne, gondol
játok, hogy kisebbitni akarom a kereskedést, gépies ügyességet s 
főképpen az államok közti békés összeköttetést. De az a veszély 
van velök összekötve,. hogy emez áldások, visszaélés által aljas 
nyervágygyá fajulhatnak el. Ugy tetszik nekem, hogy némely em
beri tQrekvések czélpontjai, a melyek egykor _a leghlltalmasa,bban 

• 
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mozgatták a szellemeket, lassankén~ elvesztik vonzó el'ejöket .és 
igy II lélek fogékonyabbá lesz a vngyon szerzésére, Például , a ka
t o II a i kitüntetés mindinkább azon alárendelt helyre száll , a me
lyet megérdemel ; s következése az lesz, hogy az erély és dicsvágy, 
" melyek eddig II háborukban emésztődtek fel , új irlÍnyt keresnel, ; 
és szerencsések leszünk, ha nem a nyerészkedés csatornájába foly
nak Igy azt vélem, hogy a p o I i t i k II i kitüntetés mind kevésbbé 
lesz törekvési czél; és félő , hogy az ez által elnyelt ~ t'élyek az 
nralkodás egy m,lsik nem ének keresésére fordittatllak: a vngyon 
lIralkodására, És ha ez lesz az eredmény, mit nyerünk a t"írsada
lom ngynevezctt előhaladáslI ,ilt,,~P Mit nyet'ünk ,~ nemzetek közti 
héke által, ha az emberek, " csatall1e~őkön való talállroZ{ts helyett 
a becstelen és ragadozó iizérl<e.dés aunál dicstelcnehb csatáját viv
ják eg)'Duís közt!? Mit nyerünk II politikai nagyravágyás luuíyatlá
sával, ha " kabinetek cselszövéseit a bÖl'zékéj I'áltjál( fel , s fi ma
gán szcmélyel{ pomp~íja. és fén)/il:t,ése foglalja, el a nyilvános élet és 
államférfiak fényének helyét? l':n nem vngyok ellensége a czivili
zácziónak Örvendek annak elöhaladlÍsllIl. Dr. azt akarom mondani, 
hogy egy t.is7.ta val lás nélkül ) tHe'ly :1111lak i l.'ány~atait sza~ 

bályozlli és a:t.t erkölcsi , tis7.ta slclleuuuel {í,thatlri képes: fL cziviliztt w 

ezió csak meg rontani , de nelll képCB lI e mcsitlli heull iillket. 
A yallásos plv Jdtlinö hat,ílyos_ága abb'lII ,ill, hogy tÚlIlogatja és 
elől'cvisll,i il. cziviliz:.i.cziM, ldt.cljeszti a tudományt és müvészeteket1 

sokasitja a;.:; eHet kényehlleit (~S ükességcit, é::; cgyszersuúnd elveszi 
azoknak lealjasitó, leigázó hataltn,ít, ,öt az erJ,ölesi és s"cJlellli sza
hadság eszl<ö1.eiv(\ é~ szolgáivá változtatja, a melyet IJlngokra hagy
Yfl~ veszé1yeztetnek és rnegscmmisitnek 

De bogya vallás a, maga teljes és legjobb gyiimöIc:-:ét terem
je, egy dolug s :'.ükség es; é~ az idő'l\: kö\'etelik ~ hogy ezt kü
lönös hat~lro:t.otts<Íggn.lldemeljeUl: ~zük~H~ges, bogy II va l I á F) t. s z a
ba delvii irányban fogjuk fel és vall jlI k. Mily Hlértékben 
türelmetlell, ldzúró é~ felekezeties alakot ölt ez magára: éppen oly 
mértékben forgatja fel~ it helyet.t hogy ürősitn,] .. a lélek 8znhadHágát 
s a legnehezebb és killosahb járúwmá Jesl.: fr múly ar. ésl.l.'c és Lel
kiismeretre nehezedItetik. A vallást netH IIgy kell tekinteni , UlÍut 

a papok vagy felekezetek szabadalmát ; nem ugy, mintha jogot ad
na bá.rkinek arr;):, bogy embertársainak parancsoljon; nem oly e1)z
kőznek, a melylyel a kevés rettentse II solmt ; nem is ugy, mintha 

.. , 
, 
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olyelőjogot adDa egynek, fi mit mindenek nem élvezhetnének , ha
nem mint minden embeJi lény tulajdonát .. és minden emberi lélek
re nézve a gondolkozás és akaratnak legfőbb tárgyit. Ezt ugy kell 
teldlltelli: mint egy közös atya. kijelentését, ft. kihez mimhmkiuek 
egyenlő mebetése van, a ki mindeneket hiv a vele való közvetlen 
eg-ycsülésre~ ft. kinek nincsenek kegj'eUC2l)i . a ld akarat jának egy 
csaIbatlan hirdetőjét sem jelölt.e ki , a ld a maga miiveit és igéjét 
mindenek szeme előtt feltálj ," és mindeneket felbiv. bogy azokat 
magu]{ számára olvassiik és félelem nélkül kövessék saját okossá
guk legjobb meggyőződéseit. Csak keritsék hat.almukba egyesek 
va.gy felekezetek avalUst lIli nt. kiúróla:; sajátjokl;á tett mezőt: 

hadrl ruházzák fel csak magukat az itélet isteni előjogáva l; hadd 
sikerüljön csak uekik a tön'ény ",lgy közvélemén)' büntetéseivel 
erőszakolni a maguk hitvallás,it; harlcl sikerüljön csak neldk meg
bélyegezni az erényes embereket , il kiknek egyedüli \'étke a. sza
bad yizsgálódás: u. valliis a legveszélyesebb zSRrllokság lcs1. , a mi 
c.sak emberi lélekre nehezedhetik. Ti mintlny,\jan hallottátok fl. vég
telen inséget, nyomort , a mit az ekként zsarnoksággá fajul t, valhis 
okozott nz emberi ségne.k: miképpen {,solt borza Rz tó tÖllllöczöket, 
gyujtott. lIláglyálmt a, llHll'tirok sl,jmán.l . (~ :-: tahi-It fel müszel'eket a 
legkikeresettebb ldnzásokra. De előttem lllindez hyésbbé rettenetes, 
mint fl. lélekre való llefolyása . Midiín látom fl. babonát, mel.y a lel
kiismeretet lebékÓZla, fl. szelleni rettegéseket , melyekkel a. tu
datlanokat és félénke.ket leigázta, az iszonyodást keltií sötét llézete
ket Istenről, melyeket az széltébeu és hosszában eltmjesztett, a. 
szabac] vizsgálódástól való félelmet, melyet az magasabh tebetsé
gü lelkekbe nyomott, és a szellem szolgais,\gát ~ a melyet kegyes
ségnek adott ki - midőn mindezeket látom, a. JlliÍglya, a bitófa., 
az inquisitió, bál'Il)ily rett.enetesek is. alsóbb renrlii 1'0SZakllak tet-

• 

szenek előttem. Én szent örömérzéssel nézek amil hősies szellemek-
re, a kik önkény t és félelem nélkül mentek szembe a f.ijdnlommnl 
és halállal az igazság és emberi jogok érdekében. De vannak a tü
relmetlenségnek más :\.l<luzatru , a kikre a legmélyebb fájdalom inal 
tekintek. Ezek azok, II ldk lekötve korán beoltott előitéletektől 
vagy a szószék és sajtó rémitgetéseitől , nem mernek gondolkozni: 
a kik gondosan elnyomni igyekeznek minden kételyt vagy tünődéat 
saját véleményöket illetőleg, mintha kétl,edni vétek volna; a kik 
ugy őrizkednek az igazságot . keresőktől mint a ragálytól ; a kik 

7 , 
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megtagadnák inint!en erényt, a mely nem az ö felekezetök szolga
ruháját viseli; a kik foglynl adván legjobb tehetségeike.t, feltétlenül 
elfogadják a tanokat, a melyek kigunyolják az észt és lelkiismere
tet; és a Idk érdemnek tartják ráerőszakolni azokra, a ldk befo
lyásuk körében élnek, a leuyűgÖző köteléket, II melyet ők magok 
viselnek, Mennyire lehet sajll:\lni, hogya vallás- éppen az a szelle
mi elv, melynek feluclata az embereket az emberek itéletén és hatal
mán feljülemelni, légyen IL lelkek feletti bitor uralkodás f6e8z
közévé, 

Azt mondják, hogy ez állam1Jan, hol a magánitélet s a meg
győződésünk szerinti beszécl és irás joga intézményeink és tör
vényeink által a legünnepélyesebben biztositva van, a vallás soha 
scm fajulhat zsarnoksággá; hogy itt egész befolyásának a · szellem 
felszabaditására és nemesitésére kell irányulnia, Erre azt felelem, 
hogy az emberi léleknek csekély ismeretét áruljuk el, ha az állam
intézményeknek oly varázserőt tnlajdonitunk, a mely képes szám
üzDi a türelmetlenség és kizáI'ás szellemét. Szinte minden más rosz 
szenvedélyt hamarább el lehet hallgattatni; és pedig azon egyszerü 
okból, hogy a türelmetlenség milldig a vallásos buzgóság nevével 
és köpenyével takaródzik. Abból, hogy egy oly országban élünk, a 
hol a vastag, kiilső, látható láncz meg van törve, nem lehet még 
azt következtetnünk , hogy mi szükségképpen szabadók vagynnk; 
vannak nem vasból készitett hlllczok , a melyek mégis mélyebben 
belevágódnak a lélekbe. A bigottság kémkedésének éppen oly ha
mar sikerül bezárui ajkainkat és kihüteni sziveinket, mint egy fegy
veres és száz szemü rendőrségnek. Számtalan utak és módok van
nak, a melyeken egy szabat! országban az emberek emberfeleik jo
gaiba vághatnak. A vallásra nézve az eszköz készen és mindig kéz
nél van: ez a közv é lemény, mely a felekezetek keblében már is 
egyesitve és szervezve van s a papok vezénylik. Azt mondják, hogy 
nekünk nincs inquisitiónk. Holott egy ügyesen szervezett egyházi 
párt, ugy nevelve, hogyazonegy jelszót kiábáljon, szövetkezve, 
hogy szitok átokkal halmozzon el mindent, " ki csak nézetei ben 
tőlök különbözik, hogya vélemény szabatl kimondását a hitetlen
ség vádjával elfojtsa, és rettegést oltson a sokaságb" egyesitett és 
folytonos fenyegetéssel -- egy ily felekezet éppen oly veszélyes és 
bénító a gondolatszabadságra nézve, mint az inqllisitió, s éppen oly 
batályos szolgálatot tesz a papoknak mint a kard, A jelenlwr tnd-



99 

vlllovűlcg fclclwzcties szeUomU, és ezőrt ellensége It szabadságnak. 
](orllnk egyik IcgfcJöt.löbb vonása il., hogy az emberek nagyon haj
l/tnd,," t.\,·slIlatokba egycsUlni , "nagy tömegbe beleolvadni, nagy 
l;i;'II,,~ckhen !(ondolko7.lli és cseleltcdni , " nugyobb szám izgatása 
u!.tln miíködni, cgye<liségöket feU,ldozni , s magukat a l"trtoldml 
éH fnleke7.el.ckkel azonositni. Egy ily kor8znl<ban félnünk kell, és 
nem lehet eléggé l'cttegniinl<, hogy egy ellenséges sereg gyiil össze 
valIImely fcleke1.cti l.ás1.ló nJatt, oly számos és erős, hogy képes el
fi'j bmi LI s1.abnd véleményt, elnyoDlni n vizsgálódást, II másként gon
<lol"oz61<1I.t ildomos hallga!.tlsl'a I,ényszeriteni , s ily formán elérni 
c7.t(\i,\t " n"lkli!, hogy ti biintetőtörvényelmek segélyiiI hivlIsa t\ltal 
gyillülettlt gmjeszten<Ínek. Csakugyan nem csekély védelmünk van 
exon rosz ellen u, fel ekezetel, sokféleségében; azonban ne feledjük el, 
hogy II szövetkezésel, éppen oly gY:1lwrll1tiak és veszélyesek az egy
h,ízhnn lllint 31. (Ill:unban; és hogy csekélyebb különbözések, a mint 
nove7.ni s1.ok!.tlk, [liUlumtm félretétetbetllck oly ezéIból , hogy II kö
ziin s l~gos el1cnség ellen egyesült erővel miiködhessellek. Szerencsére 
II lIIi né[lilnk szcl1cnJe, dlW1.lím minden korlátozó befolYlísoknak, lé
nyegesen >1.:\bndelvü. Ebben vall it mi biztollságunk. f;n bizom, 
hOflY " uél' szablldszelleme mindinkább mérsékcIni és zabolúzni fog
.in Ilzt II kiZlíró s1.ellemet, II mely nralkodó hibája IlZ Ö vallási ve
zetőinek. 

Ezzel kapcsolatban legyen szabad megemlitenem, - és ezt sziv
hű l llrzdt örömmel mondom, hogy II mi közt.írsnsllgllllk kormánya 
mindig kitlilltett.C magát II vallásos szabaltStíg szelleméve\. A tllrel
IIwUcllség, It lllelyoly ,utnhlllos és Ilrallml1ó nuls országokban, Ilelll 
t.alltlt U10l1 helyet il Illi törvéllyhOZI\Sllllk tormeiben. Még eddig nyil
tan "ugy ItözvetJeniU II vallásos vélemény miatt egy testiiletre sem 
mOlldatott SZllnlilzési itélot. Egy bölcs és igazságos féltékenység őr
ködött vallásos sznbadstlgllnk Ihlett · és a felekezetes ns"ryl'avágyás 
legelső ll\ozdull\!.tIm, leggyengébb jelére felriadt. KöztáJ:saságunk en
nél nagyobb dics6séggelnelll dicsekediletik. Vlljhn senki se érné meg 
k!lziUünk o dicsőségnek elhalványodás.lt I 

Nngy sznll!\dságglll beszéltem korwlk Ihlekezetes és kúnÚ'Ó 
szelleméről. ~n '" legkomolyabban uJánlom llZ érz ül et és ité let 
szabadol dl ségtlt II t61l111k kölönböző véJeményil emberek iránt. 
Azonban $1. téve, emmiképi'en sem nkm'om azt ál\itAni , hogy 1\ 

véJoll\ÓIlyek és nézetek csekély fontosságuek, vagy bogy n6 töre-
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kedjiink terjeszteni az úl)',n felfogásokat , melyeket mi az isteni 
igazság kifejezéseinck tartunk. Ugy vélem azonban, hogy ezeket oly 
eszközök által kell terjesztenünk, fl melyek sem minket ncm lún
czolnak valamely párthoz, scm másokat nem szoritnak rabkötelékb" , 

Egyiránt tisztelnünk kell mind a magunk, miIl!l II lllások szcllemét. 
Nem kell a vnllásban egyforma s llg'o t I,övetelnünk, a mi s,' 
hol sem l é tezik egye ulitt, hanem fel kell tennünk, sőt óllaj 
tauullk is kell: hogy fl. vall itSOS elv, IniIlt természetünk mús elv(~ i J 

különböző módokban és fokokban nyilatkozzék. Ne feledjük, hogy a 
szellemi élet éppen ngy mint az állati, különbözü alakokban ' állhat 
tenn és tenyészheti];, Amidől" eg,;sz IWlllolysággal aj!mljuk azt, " 
mit mi tiszta és eredeti hitm'k tartunk, nem akaljnk elfel~jtelli, 

hogy akik különböznek (ölünk " Z ú lJ II II \'agy szcmlélödéshen, meg
egyezhetnek s z i v h e ll : hOlll' II kereszténység s z e II e III e, haMI' 
tévelyekkel vegyül\'e és terhelve, mégis ;'iteui ; és hogy felek ezetek, 
a melyek Krisztus J éz usllak külőllböző m ugot t.uliljdonitllak a. lé
nyek sorában, tiszteibetik mégis azt az ist e ni eré n yt, a mel)' 
őt s z e II t n t y j a fl i c s li J.,: {~ II y j s e l ő j é y é a vat t tl. A púpista {os 
]lroteshíns lJitlimn:ik lepi ci alatt igl'eh zziink feli smerni " km'csz
ténység szcretetrclIléltó \'omíJ!.nit és ül'Vctldjiink annn.k hi\'éséhell . 
bogy a legelJenkezöbb alakok <'s hangok közepett a mi közös atyánk 
ugyanal',on mély gyermeki illl ádást jól lát j n. és g-yönyül'ködés f:icl foga dj a. 

Ey, a Jé l ek i g il z xz ahad s úga (~~ ki s zéJe s it (~ 8 C l oly 
szabadságI fl melyet fi ki iSlllf' I'1 llem (~~: el'rlne cl [\, lcgllng.rohb ha 
talomért, a melyet papok és felekez et ek az cmheri lélek felett hi
toroltak. 

Beszéltem a \' a l J ,i s r ó I; most á ttérek az ,\l l II III k () l' III ,i n y
:lásr~ - a. má.sik nag)' c s z.közr c, ama sze ll e mi F; zahild ~ 
ság~s erkölc s i erő (~~ f el c mclk cti és clömozdiUs<íra nt~z\'c, ;J 

. ' , , 
mit-ől láttuk , hogy Ho Hli l egfőbb javunk. En lWJll f1zcrt Jl C reZl~ lll 

egy ily eszlcöznek a 1(()l'Hl üUyt~ nlintha !lZ mind ig clömozditamt t' 

ezéit, hanem mirel azt 'J(öpe ::; és tartozHék i s f.., }ömozditil 
ni. A'polg,íri int é" JU<; n)'cknek fök " Jll' c /l a. s" clle mi 
va.gy e rk ö l c s i jóra kel l e ne il' lLny ll llliok, és : ~ mig ezt. :lZ 
igazságot átércznék, félek, hogy azok tovr'Lllhis II vétek és "yumo l' 
eRzközchlC1{ m:u.'ad na.l ... Tudom: JlOg'y llU'tS lH~zctek 1.1l'tdkod lW k azok 
l' elld(>ltett~ !'3 i czéljúl'ó l. HnJ'l ani olykor , htJgy :t konu:ill)'ml.k n.illn;ell 
ml.h~ czélja I csak föl cl i ; hogy miftlntt II "al his a l é-leJa'ől gondo::;-

, 
i , 
I 
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Iw li ik, It IWl'l win)' f'clll tl at i\ il k ii l ~ ö és test.i érdekek felett () rl{ödni. 
1::l'd cl\l'i llIOlck (, fill dirc é:-5 Rzp]l ellli ru va lú CIViíla tizbhm, előttem aln!)
III III IIII II I{ hí,t ~z i l .:. 1 ~:géS;t; léllyiinlibcn egység \ifI II, 1~gy nngy ezél van, 
n Ill olyl; r t t,('s t, 0t'i 1(> luk teremtettek és il r. élut mi nden viszonya i 

, n'lulczl ettek: ('gy köz poll t i (~zé l , ft 1ll,eIy felé cgész lényünknek igye
l, l 'Yo ni ke ll ; 6~ (,z (~ l'tt' llII i és c l' k ö l es i tC l'm éslI,c tü n k k ifej
t l~S O ; é~ egy cmue!' SCIll ért.i tökéletesen a. k o r m á n y czé lj á.t, 
rsa l, II X, 11. Id ugy t,isxtcli ftxtl miut. a.l: L:;tentö l e mng;lS7.tos czélra 
n'IHlel! Ul)gyszcrii gé!Jcxctllck egy ik l'éRZé t., K.C IIl tagadom , hogy it 

IdH'nl1lllY /l:I;(~ rt, \'11 11 f'c l,í llit.v fl ) hogy fl. mi jelen \'il,ígi életünkhöz tar-
1",,6 t1rdckeillk fejet t. Gr1,üclj"k. ~ Iill " " ",íl tn l Ylll1 szellemi vagy er
!,öl('si 1('llldnhl, i:::, mert, ft. je le n l eg i é r dekek k i v~í.lóa.n síje ll e lll
j' I' k Ü l l' S i c Ic: ;tZil if" cS7. köif,ök l'$ nlkaJlllak az el'ény gyakol'lfísál'R, 
r\' II Ii \'lí~uk llZ erkii!c~ i tör\'é ll 'y inÍ-nt.i ellgedeJlIl csségl'c. fOl'l'ásfl i kö-
1't'l lIIuinkll uk; l~t" l' :::n k nkkor ,íhl <i sok d ,nk nél.\'C. ha ft h~ l ek egész
"'g-,'t , jól l6tét ciUlllO"dit,j,ík. Péld,ílll :l bir tok, t1 törYéllyhoZtÍs fö
t.il'g.rn, HZ il lf, nll)' ag~~('1' 1 liiI sZ fl bnd \I~y ~1.Óln ll O lll , a melyre az 
ignzSlíg lll lln kiÍ $~lígH iráu)'ul. \'lIg)' n IIl cl)'llél fogva ez il. sftl'ka hl
tO:-: l' l't; ll." g')'tl kl..H'UltHtik é::- ll yil\'<Í lIul: l~l:3 il birtokunk nincs magl1-
:--:Ihb l',Zlqjl\, mint a l'é ~z l' (:'haj l iltln. 1\ i f.~:a zsiig és jóság ('hét ben
lIii lIk lI\'i!Ylí IlÚS:,qtgTll hozni::: ey. .Uta l elercIIit.lIi ::; ol'ösitC' lIi. . , 

A kO l' lH lill)' il lJ 01g1tl' i t,;Íl'snság n 'l k föszer\'e. és 111i 

i~az:'Hí~o~ahl)1l1t itéllluk 1I1t'g' fi l'. c l ::: o t. 11ft il Z It t ú b u i tcnuészetét 
l:$ 1111lpjlit, jobb:l,1I ismcl' lIl.d" Azt mondom tehát. hog,\' fl t á l' s ft.d a
lo m l' l,n~$Z cn e l' kölc~i i n t éz ml~lly, YnlHllIi lIagyoll kiilöubözo 
nl. H" ~ (l!HI ZOI\ ll'~'elun I,Í pltilkol Ú IHnrh'lC$on l;itöl. A 1., eszes I t!
II ." l ' k l' ~ Y (' $ il lt~ :' l' :I j II g' b i z t 1)1\ ~ :i g tH \ r t. ~ \ jog, egy erkölcsi 
"$Z \\H,\ thzi ::-:lljlit!ll g't)~ nlnJlj ltt II pOlgiíri közst:'gekuek: és il, l cO'főbb 

jü, II mit azok h;tn' hOi' n:lk. nz erkölcsi érzehllck t\S lwjlnlllok l.:ie
Il\g:ih'~l', .N0111l'h'4.'k azt tll\\itúlt1ik lwk,Hnk, 11 ~\' il t,íl'sudn!vLU szer-• c. 

l vdps l~~ nUZl) $z:unit tis Illii\'c: ho:..!.'\' :l l. t'lHber~k azért egyeztek 
" 

nH'~' IlZ C'!.!: \'Ü t t lu 1\.1.:::011 11 , hu!.!:, H\1ll.!'li II l;nll.'kl'j kt:.'t kölc~önösell \'édel-
"'~, "" .. 

mC'Llllk, Pl'ltig HCIU. .\ i:il'$-11l.Ialolll klll'1ihbi és uWgRSilbb cl'edetii. 
AI. l :dt> 1l l'Dntll'lé se! t;S m~gfcl~l fllHwk, :1 mi ll'g i stcn ib b fi 

11\ i t e I'IU Ó s z et li 1\ It b fl ll, .\ fQk6leldkck. " meh'ck llZ embaraket • 

közs~~ckb~n üsszda l'lj.tk, nem öllél'tlekek, 
I\\nyt~g'" s intelkNle~('k, \i\gy N,t'isza.k, ~5t 

rc\\~öblJ$ . eril. orklilcsi kiitchlkek. " 

\'Hi!,\' 8z.e r'lödl~:sek. \'agy 
" 

inkább Jli t batat,l a u, 
lélek l'~ sz.h· kapcsai' 

• 
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Legjobb tehetségeink és hajlamaink ösztönszerüleg vágynak a tár
sa.ágra, mint olyan körre, a melybeIl életöket s boldogságokat f~l
találják. ~ogyaz emberek nagy mértél{ben erösith:tiJ{ és JRvlt
hatj4k a társadalmat i rott alkotmány okkal , keszséggel meg~ 
engedem. Van azonban egy alkotmány, a mely minden emben 
készitményt megelőz, és It mely után It többiekét mim] alakitllni 
kell: alkotmány, a melynek nagy vonalai éppen természetünkbe 
vanna]{ huzva: az igaz ság nak, jó sz ivüségnek és ember
szeretetnek egy eredeti törvénye, a melynek minden más 
törvények köteleztetnek érvényt szerezni, és It melytől minden más 
törvény az ő jogerejét nyeri. 

Ha már most azt kérditek tőlem, hogy az állam konnánya 
m i k é n t mozditsa elő az erkőlcsi elv erélyét és emelkedését. Azt 
felelem: nem ugy, hogy a különböző erényeket II törvényhozás tár
gyává tegye; nem az erkölcsök prédikálása, nem vallás felállitása 
által; mert ezek nem az ő tulajdonképpeni feladatai; kötelessége 
nem ta,nitás, vagy rábeszélés, hanem t e t t által szolgálni a szelle
mi szabadság ügyét, azaz, hogy minden intézkedéseiben szigoruall 
tartsa magát az erkölcsi vagy keresztényi törvényhez, s ez által a 
jog, igazság, egyetemes jóllét, és az erény elvei iránti tiszteletének 
legnyiIvánosabb és ünnepélyesebb jeleit adja. A kormány az embe
ri intézményeit közt a legláthatóbban fellépő, és ha erkölcsi méltó
ság és egyeneslelkűség volna homlokára. irva, és minden tetteire 
láthatólag rányomva, megmérhetetlen erőt kölösönözne ez az egye
dek keblében az erény elvének. 

Részletesebben szólva, a kormány képes és köteles is volna 
nemesiteni a polgárok lelkét az által, hogy folytonosan eléjök 
tárja az általános jól ét elvét. Ez eszmének ragyogó betük
kel kellene minden törvényhozásba bevésődni; és a _ mely kormány 
batározottan és állhatatosan törekszik e czélra, az erény préclikáto
ra lesz. Ez megtanitja a polgárt, hogy szentséget tulajdonitson a 
közjónak ; feljlilemeli őt az önző tekinteteken , uíplálja benne a 
nagylelküséget és az elhatározást, feláldozni magát a közjóért, a 
mennyire az igazság és erény megengedi. Ellenben az oly kormány, 
mely a hatalmat önző czélokra használja , mely a sokat feláldozza 
II kevésnek, vagy az államot egy pártnak, nyilt jJrédiMlója lesz a 
gonoszságnak, megrontja a polgár lelkét, mindent megtesz , hogy 
azt aljassá és me{,"Vásárolluttóvá tegye , és rávezeti önnön példája 
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,Utal hogy megcsalja vagy elárulja érdekeit, " melyekért késznek 
kellene lennie meghalni. 

To"íbbá It kormánytól függ, sokkal inkább mint bármely in
tézménytől, ama legfontosabb életelv: az i g It Z s á g é r z e t e It kö
zÖlIségben. Ennek előmozl!ittlsa végett minden törvényeiben tiszte
letet kellene a jog iránt kifejeznie , és pedig egyenlő tiszteletet a 
llagyok és kicsinyek, vagy gazdagok és szegények jogai intnt. In
Mbb fel kellene áldoznia a legfényesebb előnyöket, mintsem a ma
ga hitét és sznv,lt megtölje, mintsem a birtok megállitott törvényeit 
megrenditse, vagy bármi módon megingassa a közönségben az igaz
ság érzését. 

Legyen szabad még hozzáadnom egy más módot is, mely ál
tal a kormány képes lesz a polgárok lelkét nevelni és magaszto
sitni. Más korm á n yokhoz va ló viszonyaiban sértetlenül ra
gaszkodnia kellene az i gazság és e mb e r sze re t et elveihez. 
Mérsékeltsége, őszintesége, egyeneslelkiisége és külállamok iránti 
békés szelleme, minden titkos mesterkedések és hamis nyereségek
töl való megtartóztatás, a szabad és kölcsönösen jótékony közleke
dés ápolása által, t áplálnia kellene a polgárok közt azt a nemesi
tő öntudatot, bogy ők az e m b e r i C S a I á d h o z tartoznak, és az 
egész emberi nemmel közös érdekök van. A korm(íny csak akkor 
teljesiti felad,ttát, midőn igy egyesül a kereszténységgel ama közös 
végezéIra : az általános s z e r e t e t t ö r v é n y é n e k tiszteletet és él'
vényt szerezni. 

Szerencsétlenségre, a lrorm,ínyok ritkán ismerték legfőbb fel
adatuknak azt a kötelezettséget, hogyaközönségben a tiszta és 
nemes érzületet erősítsék. Sőt inkább attól tartok, hogy azokat ép
pen a nemzeteket megvesztegetö fötényezők közé lrell szálllitani. 
Mindazon tanok közt, a melyek vétkek terjesztői voltak, egyet sem 
ismerek veszélyesebb et, mint azt a szabályelvet , hogy az államfér
tiak ld vannak véve az erkölcsiség közönséges törvényei alól; hogy 
ti nemzetek nem kötelezvék az egyénekkel egyat'ánt az igazság és 
emberszeretet örök törvényei által. E tan kellvezésével a vétek a 
társadalom legmagasabb polczain szégyenpir nélköl emelte' fel 
fejét. A vétek a trónra ült. Emberek, kik kezökben tartotttlk a 

• 
legfőbb hatalmat, s lekötötték a nemzetek bámulását, llagysa-
guk szentesitését kölcsönöz ték a véteknek. A népeknek éppen a 
szivében, a kormányzók udvari titkosszobálban, erkölcsi fekély tenyé-
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szett, ft mely megfertőzött és megrontott minden osztályt az államban . 
A kormányzók példája által a magánemberek megtannlták ugy te
kinteni az örökkétartó tÖl'vényt j mint egy ideiglenes szerzödésszerü 
szabályt és megvakittatta1c az erkölcsisé.g felsőbbségére nézve. 

Hogy egy nép jólléte bensőleg össze van l,ötve az e r é II Y 
eme t i s z t e I c t é vel, II melyet én ll. törvényhozóknak ajánlék , II 

legigazabb és nem lehet elég mélyen érezni. Semmi alapja nillcs 
ama köznapias tanna.k: hogy egy álltun virágzásnt juthat politikai 
mesterségek és vétkek által. Nemzetek é s egye se k e gy tö r
vénynek van nak alúvetve. Az erkölcsiség elve az államok 
élete. Nem <'rhet nérwt nagyobb csap" s , mint ef,'}' gonosz ]loli
tika ideiglenes sikere s az ez által táplált remény, hogy büntetlenül 
lehet lábbal tapodni az Isten telrintélyét. mőbb vagy későbh, u. 
megsértett erény rettenetesen megboszulja magát ,iJIamokon ugy. 
mint magánembel'eken. - Mi valóban gazdagságunk biztonságát 
és nyugodt élvezését remélj ük tÖl'vé nyeinl,töl és int éz mé
n y ei n k t ő I. De a polgári törvények az Isten ujj a által sziv ünkbe 
üt · törvényekben találják főszentesitésöket. A nyilvános igazság for
rása abban az al'Ünyhan lesz zaval'ttá és tisztátlanná , it milyenben 
egy nép rabszolgájává teszi magát a véteknek. A legüdvösebb törvé
nyek, ha nélkülözik a közvdemény támogatását, tehetetlenekké lesznek· 
Önző, elvtelen emberek, lüzelegvén a rosz szenvedélyeImek , és el
homályositván a közvélelltl'nyt, hitorolják II tÖl'vénys7.ékeket. fi ha
talom" s bizalom Ílelyeit s ft szabatl intézményeket élettelen ala
kokká vagy az elnyomás eszközeivé változtatják. I::" különösen hi
szem, llOgy az államok erüsen sokat szenvedtek az erkölcstelenség 
azon nerne {LlbLl" a melyet egy sereg államférfi mint JlIlgy Itaszoll
hajtó növényt kiviÍló gonddal melengetett, érteni, ft más orszá
gok iriínti ellen sé ges érzést. A közönséges tan az volt, 
hogy az idegen " llamok megkál'ositása s azok iránti ellenségeske
dés, a nemzeti szellem megerősitésének s a belső egység megszi
lárditásának eszközei. De a néphe egyszer beoltott rosz szenvedé
lyek soha scm merülnek ki másutt. A vétek soha sem termi az 
erény gyümölcseit. Az idegenek iránti iga.zságtalanság nem gyara
pítja a barátaink iránti igazságot. A gonoszlellülség minden alak
ban a pokol tüze, és az azt tápláló Jlolit.ika ördögi sziilött. II,ízi 
czivódás és p,íttdüh ennek t<ll'lnészetes és szükségképpi következé
sei; és a mások iránt ellenséges nép tanusitni fogja a lllaga törté-
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llelmében, bogy az embertelenségnek és igazságtalanságnak egyet
len alakja "sem kerüli Iri ft maga méltó jutalmát. 

~1int népnek abban áll legnagyobb hibánk, hogy II á l v á n y o
z ás i g bi zunk ft mi . szabad int éz m é ny e inkb en; mintha 
ezeknek , valami biiverőnél fogva biztositni kellene jogainkat, bár
mennyire rabszolgáivá temlö1, is mi magunkat a rüsz szenvedélyek
nek. Szükséges megtanlllnuuk , hogy II szabadság form,í i. anuak , 

nelll lényege; hogy mialatt egy szabad alkotmány hetiije megtartatik. 
szelleme elveszthetií ; hogy még legbölcsebb intézkedései és legna
gyobb gonddal védett hat.~lma if; a zsarnokság fegyvereivé alakit
hatók. Egy szabadnak nevezett országban, a többség factióvá vál
hatik , s fl Idhonosi tott s vádakkal terhelt kisebbséget kirabol
hatja, elnyolilhatja, eltiporhatja, Alkotml'nyok alatt, melyek szerint 
ft kormány választás utján jő létre , egy uralkodó párt éppen ugy 
bitorlóvá lehet és szintoly árulóképp összeeskiihetik ay. állam ellen, 
mint az egyed, ki fegyverrel vág magának utat a trónhoz, 

Tudom, azt hiszik, hogy a politikai bölcseség ugy alakithatja 
az ,UJamintézményeket, hogy azok {tltal , daczára a nép v,étkeinek 
képes lesz fentartani a szabadságot. E ezél elérésére az volt n' fő

eljá,l'ásmód~ hogy egyensulyozz:ík~ a mint nevezték, egymással szem
ben az emberek szenvedélyeit és érdekeit; egyik ember önzését gá
tul használják a másiké ellen, hogy az ellenséges erők ellenlmtásai 

s egyensulyn által békét eszközöljenek Én ez egész elméletben nem 
bizom. A vétek semmi ügyesség vagy okos mérlegelés liltal sem vi
tethetik oda, hogy az erény Ulllllkáját cselekedje. Saját történelmünk 
megmutatta már ezt, Kormányunk a kölcsönös ellenőrzés és egyen
suly tanára volt alapitva; és mit tAnit nekÜnk a tapasztalás ? Azt. 
,t mire természetünl, elvei megtanithattak volna, hogy t. i. vala
hányszor az ország két nagy pártm van oszolva, az malkod6 párt 
hatalmába keriti II törvényhozás mindkét ágát s a különböző k öz
igazgatási hivatalokat, és éppen oly kevés ellentáJlással s oly elsZtin! 
akarattal halad czéljai felé, mintha minden hatalom egyetlen testü
letben volna öszpontositva, Az erénynek nincs semmi pótszere, A 
szabadintézmények egyedül csak akkor biztosit ják II jogokat , ll" 
magok is biztositatllruc s életeröben tartatnak a s z e \I e m i s z a
had s ág, amaz erkölcsi e r ő és felemelés által,a melyet, mint 
természetünk legfőbb javát, előttetek felrontattam, 
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E n.tízetek szerint egy áUamférfiu e l s ő k öt e I e ss é g e, kimü
velni egy nép 'erkölcsi eré ly ét. Ez az elSő érdeke a népnek; 
és a ki gyengiti ezt, oly hibát követ el, melyet semmi más talen
torna sem hozhat helyre; nem is kellene semmi szolgálati fénynek, 
vagy pillanatnyisikeruek, elforditani töle a gyalázatot, melyet tet
tével megérdemelt. Tannlják meg a kozügy emberei, nagyobb tisz
telettel gondolkozni feladatukról. Érezzék , hogy ök a ' külső birtok
nál lényegesebb érdeket érintnek. Semmitől se féljenek annyira, 
mint a nép erkölcsi meggyőződéseinek aláásásátál, igazságtalan tör
vényhozás vagy önző politika által. Miveljék önmllo"1lkban a vallás • 
és erény szellemét , mint a közpálya főkellékét. Sem a közönség, 
sem saját maguk haszna, érdeke ne tántoritsa az erkölcsi törvény 
megtörésére. Legyen' hitök az erényben, mint a népek erejében. 
Ne engedjék magokat lehangoltatni a pillanatnyi rosz siker által az 
egyenes törekvésben. Emlékezzenek meg, hogy a mig ők és kortár
saik csak egy napot élnek, az államnak évezredekig kell élni; és 
hogy az idő, e soha nem tévedő biró, igazolni fogja azon államférfi 

• 

bölcseségét és nagylelküségét, a ki bizva az igazság, egyene~ség 

és emberszeretet erejében, fentartja ezek követelményeit, s kegye
lettel követi intéseiket az általános hütlenség és romlottság kö
zepette. 

Eddig azon általános befolyásról beszéltem, melyet a kormány
nak egy nép erkölcsi érdekeire az által kellene gyakorolnia, hogy 
egész politikájában és törvényhozásában . tiszteletet nyilvánit az er
kölcsi törvény iránt. De szintoly kötelessége kü I ön ö s e b b és 
e g y e n e s e b b befolyást is gyakorolnia. Azon kötelességet értem, 
mely a b íí n ö k m e g e I ő z é s é r e és megbüntetésére vonatkozik. 
Ez egyik főczélja a kormánynak, de még eddigelé igen kevés mér
tékben !.'észesült abban a figyelemben, melyet megérdemel. A kor
mányok csakugyan nem voltak restek a vétkek megbüntetésében' 
a társadalom sem szenv.edett hiányt börtönök és vesztöhelyek 
dolgában. De a vétek megelŐzése s a vétkes javítása sehol 
sem kaptak helyet a törvényhozás első tárgyai között. Boszut lihe
gő és gyakran vérrel irott büntetőtörvényeket állitottak csatarend
be az emberi szenvedélyek erőszakoskodása ellen , és a törvényho
zó lelkiismerete megnyugváSát talíLlta abban, hogy a biintető sza
bályoknak törvényerőt kölcsönzött. Vajjon az emberiség megsértése 
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által nem s z a p o r i t o t t a - e a vétkesek számát, oly kérdés, me
lyet, bölcsen tenne, ha megfontolná. 

A vétek megelőzésének eszközeit bővebben tárgyalni nincs 
időm s még inkább képességem. Csak azt ldvánom mondani, hogy 
ezt a tárgyat az egész törvényhozásban szem előtt kellene tartani. 
E végre, a törvényeknek a lehető legkevesebbeknek és 
l e g e g y s z e r ü b b e k n e k kellene lenni; mert egy teljedelmes és 
nehezen megérthető törvénykönyv csak szaporitja a törvényszegés 
alkalmait és a polgárt sziikségteleniil összeütközésbe hozza az ál
lammal. bfindenek felett hordozzák a törvények erős vonásokban 
homlokukon az igazság és emberség jellegét, ugy hogy lehes
sen a közönség erkölcsi érzése azok szentesitése. Az önkényes és 
elnyomó törvények áthágásukra csábitnak , és az engedetienségtöl 
elveszik a vétek öntudatosságát. Sőt bölcs dolog tartózkodni oly 
törvényektől, a melyek, bármily bölcsek és jók is magokban, az 
igazságtalanság és czélszeriitlenség látszatával birnak, a melyek 
nem találnak viszhangra a honpolgárok szivében s a melyeket csak
nem minden lelkiismereti furdalás nélkiil megszegnek. A törvény
hozás bÖlcsesége különösen abban mntatkozik, hogy a t ö r v é n y e
ket a lelkiismerethez köti. Hozzá teszem, a mi előttem nagy 
fontosságunak látszik, miszerint a büntető törvénykönyvet ugy kel
lene szerkeszteni, bogy a legszigorubb részreha.jlatlansággal gyako
rolja hatását gazdagokra és a föld Ilagyjaira ugy, mint a szegények
re és elesettekre. A társadalom nem kevésbbé szenved az előbbiek 

mint az utóbbiak vétkei miatt. Igazán volt mondva, hogy a tolvaj
lás és csalás által szerzett vagy.on menynyisége csekély, öszszeha
sonlitva azzal, a mi becstelen vagyonbnkás által szereztetett. Mégis 
a tolvajt börtönbe küldik, és a csalárd bnkott talán pazar fényben él. 
A közönség erkölcsi érzése ily módon megrontatik; ezért s más fontos 
okokból is a reform nagyon kivánatos It fizetési-képtelenséget illető 
törvényekben. Én borzadok a b e cs iil~t e s adós bebörtönzése mÜltt; 
és az a törvényhözás, a mely megengedi a hitelezőnek, hogya zS'al'nok 
szerepét játszsza egy ártatlan ember feJett, ugy gondolom, egy barbár 
kort is megalázna. Azonb;>ll nem kevésbbé. borzadok a büntetlenség 
miatt, a melylyel bü nö s fizetni-képtelenek folytonosan.megmenel>ed
nek, és a szelidség miatt, melylyel az állam a polgárok leglényegesebb 
érdekeit megvédni kellető törvényeinekelilez át!.lágói iránt vis.eltetik . 

• 
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A vétek"meggat1ási.lnak egy m.í. s ik módja , abölcseu 

bünt etés; és It bőlcs büntetés alatt én olyant éltek, mely 1\ 

vétkes javitás,a czélozza. 'fndom , hogya bilnteté s eze n 
ez é lj á t bölcs és nemeslelkü emberek kénlésbe tették. De micso
da magasb vagy gyakorlatibb ezélt lehet ennél kitüzni? Ti "zt 
mondjátok, hogy p é l cl a ft cl li s v é g e t t kell büntetni. De " tört.é
nelem azt mutatja , hogy"" ugynevezett intő s elrettentő bünteté
sek nem nagyeredménynyel dicsekedhet.nek. A bün tenyésztk szi
gorn büntetések alatt, tenyészik fl vétkesek vérén. Az ily bünteté- . 
sek gyakori végrehajtása megkeményiti a nép szivét, s átalkodott
ságot és visszahat(,st sz iil II \'ét.kesbell. Ugy látszik, hogy il kor
mány :t legujabb időkig arra törekedett, hogy megkellléllJ'it~e a 
bünöst., ef::,ry rakós bünös l<özó, egy 1<özös börtön megl'OI1.11ott lég
körébe dobván őt. A7. elllberiség öröllnnel tekint azon reformra , 
a mely e tekintet.ben teljedni kezdett a mi országunkban. Eltá
I'olitni az elit.éltet It gOllo;z befoly,isoktóL lényeges lépés az ö er
kölcsi hel)'reállit,ísára. Ez azonban csak egy lépés. J ó hefoly,is 
védelme {tht helyezni öt szintoly fontos, és itt szükség, hogy egye
sek közreműködése legycll tá.mogatója a tÖl'Yényhozá-si intézl\edé
~elmek. ~Iagáu keresztéllyek, a kik ugy okossfl.guk. 1lI1Ilt eruuerszc
retetök tekintetéből e czélra allmhnasok, lépjenek iissze1{iittetésbe 
az elkiilönzött fogolyl)'al, és őszinte, testvéries részvét mutntús. lJe
szélgetés, könyvek és huzditás ,iltal oly hurokat érintseuek meg 
benne, tt melyek l'égúta . megszüntek rezegni; uj reméllyel\:et éb
resszenek fe] benne: biztassák őtl hogy nincs mimlen elve8zvc, ' 
hogy Isten és Kl'isztus~ al, erény és ax el'ényesel< biuátsága, tisz
tesség és halhatatlans!l.g) még SZ~hIl<ira biztositha.tók. A mngán l<c
resztények e. dicső IclkipiÍsztorkodúSiillak sikere felett lIem kétcl
kedenl. Tudom, hogy a vétl<esek megjavit.1.si.lri\ irányzott mimlelI 
tÖl'e1{vések sil{ el'telenség~l'öl fognak nekem btÚiZélni. E törekvések 
uem "oltal\: milHlig sikertelenek S aztüu va.j jon Hr. emberiség mn
herszeretete, lángelméje és erélye hati\lyositviI volt-c méltólag s il 

legbuzgóbb igyekezettel üzeu l1ngyszerü ügyben? 1~~ 1l az uj tcstn
mentumbUll nem h\lálom a-z emberi lényeknek oly osztály,it. a 
melYllek elhagyásAra utasittatnék il keresztényi szeretet. Ugy 1.,,
hUOlll, hogy nem tesz egyetlen kivételt is Ö, ki jött hogy fclke
ress~ és megmentse azt, a ki elveszett. Hozztí kell tenuem: hogy 
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a. Jegl'euH\uytclenehh egyének IW.Ul mimlip::l Ioglu.í,zflJrbtUl tal:í.Um
t.ök. Hüg-y ,l, Yéj· k·l'~d~ :-3zürnycn l"Ol\l!o1;t.n.k, al,t, tw:lOl.ll

1 
dc nenl rOlll

j(!lJabbak sok JlliÍ.,-;wíl , a kik Hzahadoll jürllnk-kelnck és·; llincsenek 

ld7.árnt s:ziyessögii nklJől. A gazdag CmbCl\ a ki esnI, hizonyOSH.lI 
YHn oly hiil1Ö::-;, .I.lrint a szegényember , :.t lü lop. A? isztÍ.kos gaz
dag inkáhb rá dolhatc'J, lnint ft ld lSziiksLog nYOluása alatt sHlyed 
('7.('11 Yt;t,el.;:be. A fiatal emIJül': a ki el cs~ib.itjn. :ll. ártatlans.i.got, in

ld .hh ll legl\rdcmli it javit.ó házn.t1 mint rt szerenesét.1eu nöszemélY1 
a ki t a l'olUl~i f' iisr éIlyé l'ü e~;alt. l\lég inkáhh meg kell tmIlitcllem, 
hogy a. fogü!y nítkú mennyin' en ;d ti. tltrsttdalmll :í.ltalános rOlll
lo t.t~üg;ib ól. Mirllill eszem he jut., hogJ a yétkek luiatti fel elősségböl 

mily sok lIehczt'dik il l :i1laml'a: hog)" a vétkek küz·ül , melyek leg
sy,igot'lIbIJHIl billltdtctlld" mily sok tlllnjdonithntú az elhanyagolt 
nevelésllek, II kora i tiszt,itn lan sz Uköl1<ödésnuk, a ldsé.rtctelmek és 
\' cszélyel\llCk, a luikct a t,il'sadalollt nagyrésúnt mcggútolhatna 
vagy cnyhithet.ne. érze1H 1 hogy i.\. .könyörület és sy.n. nal om lel
k é II e k III Ö r s é k c' l n i k e II e II e il t ü l' V é II Y It <.) z rt S t

1 
hogy ne

künk uem kel h~ lW mag unkat oly er(iscll cls:I. .igütellli c l es (~tt t.estvr-
rdnktöl: sőt: inl\l\b l:l llH'gislIH'l'll i ben nük az emberiség- arczát és ' ... 

igényeit : töreli:cdnünk 1,üllcllc óket Istenhez visszanyerni. 
Eszerint ~zúltHm :\ :t, állalnl.::onn:i llY ama köh~lezet.tségéről , 

nwly szerint il. nép el'kölc.si clllelt)sórc kiilönhözö eszközökkel hatlli 
tartozik. E fl~je zet.e t n f(lletJi fájdalmam kifejezésével 7.tl.rolll bt\ 
hogy egy iut.ézméuYl lllely ily erkölcsileg lIel.llesitö befolyásra. ké- · 
pes, oly gya.krun helyet foglal egy nöp nwgrontás::ína.k főesz

közei közt. 
1~1. előadásban főleg azon igazságot i~yekeztelll megállapitni 

~ hullgatóimnuk szivél'c kötn.i, hogy 1IY, <i.llaI11110.lg1Írok erényes ér
zülete, erkölcsi ereje és emclkedé:o:e Hb iiHam f(jfontossá.gu ügye; 
és e.ri'c ön nem csak azért ereszkedtem ld 'igy! hogy hivatalos kö

te.lességemnek tegyek eleget, hanem mély pgyélli mcggy6zodésből. 
1~1I érzem, s nom kétlem sokall érzik, hogy egy nomzet legkitü
nöbh kinese, egyetlen értéke.R birto]"I, és :t moly minden egyéh 
tíld tlst és üdvet magáva.l hordoz, II polgá.rok közt a tisztu elvele és 
érl(~hnek uralkodása. Egy oly ,Ul am polgtil'H. óhajtoJe lenni1 ~t mely
nek jellemében és intézményeiben magam számára ali előhaladás 
forrásait feltaláloIll, a melyről nemes büs~keséggel beszélhetek, II 

, 
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melynek évkönyveiben nagy és tisztelt nevekkel taláIkozom, és a 
mely adóSlÍvá tette a világot . valamely jgazság felfe!lezése és az 
erényes szabadság nemes példája áltat Isten őrizzen engem oly' 
országtól, mely a gazdagságot bálványozza és nem gondol az igaz 
dicsőséggel; a melyben ármány, cselszövés viszi a kormányzást, s 
a hazafiság a hivatalba juthatástól kölcsönzi buzgóságát; a mely
ben éhező csalárdok és hizelgők könyörgéseikkel ostromolják az 
Iíllam minden megyéit ; a melyben a nyilvános emberek a bün bé
lyegét hordozzák és a kormány széke a magánéletbeli erkölcste
lenség és politikai romlottság undok fedője. Ne beszéljetek nekem 
egy szabad országhoz-tal'tozás tisztes voltáról. Én azt kérdem, 
hogy szabadságunk terem-e nemes gyümölcsöket? FeJjülemel-e az 
minket férfias szellemben, nyilvános erényben azon országokon, 
melyeken zsal'llokkény uralkodik? Ne ,beszéljetek nekem honnnk 
kiterjedéséről. Én nem gondolol! annak nagyságával, ha el
fajult embereket nevel. Ne beszéljetek gazdagságnnkróL Jobb egy 
szegény nép közé tartozni, mely egyszerü erkölcseiben, istenfélő 

és tiszteli önmagát, mint a gazdag országok közé, melyek a gaz
dagságnál nem ismernek fensőbb jót. Legbensőbb óhajom a mi ha
zánkra nézve, hogy Európának esztelen s szolgai másolása helyett 
legyen saját jelleme, megfelelő a mi intézményeink szabadságának 
és egyenlőségének. E g Y Európa elég. E g y Páris elég. Mily na
gyon kivánatos, hogy bármennyire el vagyunk választva egy 
oczeán által a keleti száraztól, még inkább el lennénk választva 
az erkölcsök egyszerüsége, házi tisztaság, benső kegyesség, az em
beri természet iránti tisztelet, erkölcsi függetlenség s amaz elpu
hitó érzékiségnek hódoló hajlam legyőzése által, mely az óvilág 
legmiveltebb részét jellemzi. 

Honunkról kiUönös nyomatékkal mondhatom, hogy jóléte és 
virulása erényében van. Án.roaink egyesülete csak ezen állhat szi
lárdul. A mi állami egységünk nem hasonlit más nemzetekéhez, a 
melyekét a százados megszokás erősitette meg s erőszak tartotta 
ÖSSze. A miénk uj, s még inkább, önkénytes államegyesülés. Hiába 
való arról beszélni, hogy erőszak minket összetart. Semmi sem 
tarthatja vissza egyesült államaink egy tagját is, ha elválásra ha
tározza magát Az egyedüli kötelékek, a melyek állandólag egye
sithetnek minket, erkölcsiek. Hogy vannak e szövetkezett államok-
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ban visszataszitó erők, meghasonlási elvek, mindnyájan érezzük. A 
vonzó erö, a melynek amaz erőket ellensulyozni kell, egyesegye
dül It szenvedélyeket mérsékIö szelid bölcseségben, a részrehajlat
lans,íg és a közjó iránti tisztelet szetIemében s az erényes hazafi
súgban található, mely ragaszkodik az államok egyesületéhez, mint 
a szabadság és béke egyetlen zálogához. Az egyesületet fenyegeti 
az egyes államok féltékenysége s a külön helyi érdekek összeüt
közése, a melyeket csak nagylelkü szabadelvűség egyeztethet ki. 
Veszélyezteti a végrehajtó hatalom gyalázatos pártfogósága, mel,. 
által a közkincstár II megvesztegetés forrásává alakittatik, valamint 
a hatalom erős v,ígya, mely szünetnélkül izgatja. az országot, 
hogy a hivatalt uj kezekbe tegye, s az egyetlen orvosság eroszak 
ellen a közönség erkölcsi boszankodásában, egy tiszta, nemesen 
bűszke szellemben található, amely megvetéssel nyomja el ez önző 
nagyravágyást. _ 

E köztársaság legfőbb tisztviselőjének s a végrehajtó és tör
vényhozó osztályokban hozzá tartozóknak a legnagyobb tisztelettel 
ajánlom az itt előadott igazságokat; és a Jézus Krisztus szolgájá
hoz illő egyszerűséggel emlékeztetem őket szent kötelességeikre, me
Iyekkellsten és emhertársaik s az emberiesség, szabadság, erény és val
lás érdekei iránt viseltetni tartoznak. Mi erős bizalommal remél
jük, hogy magas polczaikon igyekezni fognak nem a maguk, hanem 
II köz javát keresni, és pedig keresni a honi alkotmány el
veihez s még inkább az Isten örök törvényei elveibez való hajt
hatatlan ragaszkodással. 
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