
T A N U L M Á N Y O K 

A felvilágosodás és a magyar protestantizmus. 
(Részlet ,,A magyar XVIII. század" e című fejezetéből.) 

I r ta : ALSZEGHY ZSOLT. 

A magyar protestantizmus kezdetben — -éppúgy, mint nyugaton — » 
vallásos érzés veszedelmét látta a felvilágosodás mozgalmában. A XVII. szá-
zadból ide is átkerülő Arnd Jánosnál (Keresztyéni jóságos cselekedetekkel teljes 
paradicsomkertecske, 1724) maga a „megvilágosodás" még az Istennel való 
közelebbi kapcsolatot jelenti; áhítatában így sóhajt: „Én panasztok és val-
lást teszek tenéked szomorú és alázatos lélekkel az én szívemnek véle együtt 
született nagy setétségérül és vakságárul, hogy én tégedet természetem szerint 
igazán nem esmérhetlek, és a te isteni isméretedhez — melyben áll az örök 
élet — az én természeti és testi bolondságom és tudatlanságom miatt &em jó 
kedvet, sem szeretetet nem vise'.ek". Volf Ábrahámnak és Rogallen Fridriknek 
Atyafiságos serkentések (1736), mely a lélek fő ellenségei sorában emlegeti 
az indifferentizmust, a papi hivatás vizsgálatánál nem a felvilágosult értelmet 
ta r t ja fontosnak: „Nem arról van szó, hogy vagyon-e mélységes tudományod, 
volltál-e főiskolákon, melyek akadémiáknak neveztetnek, mert véleni együtt 
könnyen elhiheted, hogy a szent Lélek ее az ő megszentelő, na a szolgálathoz 
szükséges ajándékinak kiosztogattatá^át azokhoz nem kötötte; hanem bírsz-e 
természetszerint való ajándékokka.l, melyek a tanítóknak áltálján fogva szük-
ségesek? Kiváltképen pedig a szent Lélek által meghagytad-e magadat szen-
teltetni?" Hrabovszki György pedig 1787-ben könyvet ad ki ezen a címen: 
„Jobb az egyházi embernek kevés tudománnyal bírni, de a kevéssel használni, 
mint sokat tudni, de a sok tudomány mellett mind az emberiség, mind a 
keresztyénség reguláit elhibázni." 

1759-ben „in i'.lustri Collegio Reformiatorum Claudiopolitano" Kendeffi 
Elek támad latin fejtegetésben a naturalizmus, voltakép a felvilágosodás böl-
cselete ellen (Naturalista expositus): „qui eo omnibus remis velisque tendunt, 
ut omnia in religione revelata dubia reddant". Erélyesen védelmezi a kinyilat-
koztatást , függelékében pedig Verestói György latin verse „genus demens 
hominum"-nak nevezi a vallásromboló filozófusokat: „Nefas ingens,* Stygioque 
dignum injici stagno." Adami János Jakab besztercebányai le'.kéez 1769-ben 
német nyelven könyvet tesz közzé: Kurze Anleitung die Freygeister auf bessere 
Gedanken und die Vernunft zum Gehorsam des Glaubens zu bringen. Ebben 
a józan ész vizsgálata alá veti mindazokat a keresztény tanításokat, melyeken 
a felvilágosodás fennmaradt, és kimutatja, hogy azok nem. ellenkeznek az érte-
lemmel, sőt a józan ész csak azokat fogadhatja, el. És a kereszténység irieg-
erősítése a cél abban a törekvésben is, amely a protestáns) vallások tanításainak 
ellentéteit akarja elsimítani, így A protestáns vallás két ágának egyesithetése 
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felől való rörid jegyzékben (1791) és a Békességnek vallása című kézirat-
ban (1772). 

Ebbe a konzervatív protestáns irányba illeszkedik gr. Teleki József is. 
Annak a Bádai Pálnak az unokája, aki a maga hívő va/ilásosságánok Lelki 
kódolásában adta bizonyságát; tanítói Kármán András, az Uttrechtben, 
Leydenben, Boroszlóban nevelt losonci tanító, majd Bod Péter, aki a Smirnai 
Szent Polikarpusban (1766) ugyancsak megbélyegzi a konzervatív református 
theológia ellen tanító Nádudvari Sámuelt és a ,.szent apostoli vallásunknak 
egész eversiójára igyekező" Deáki Füip Józsefet. Telekit külföldi iskoláztatása 
Baselbe és Leydenbe viszi, ahol ugyanezt a konzervatív szellemet szívja 
magába, fis itt, külföldi tartózkodása idején írta meg Essai sur la faiblesse des 
Esprits forts című munkáját (1760). Benne a keresztény vallást védelmezi 
a francia felvilágosodás bölcselőinek támadásai ellen, kimutatva, hogy a vallás 
tan í to t ta misztériumok lehetőségét az ész nem tagadhat ja , sőt el kell ismernie 
a revelatio szükségszerűségét. Három előnyt lát a hitetlen fölött a keresztény-

~ bon: a vallás boldoggá tud tenni, az erény viselésére képessé, és bátor lelkületet 
teremt. Legemlegetettebb verses müve, az Atya-fiúi barátságnak oszlopa 
(1779) is ezzel a meggondolással muta t az elsiratott testvérre, Teleki Eszterre: 
„Nézd az ily életet s az ilyen kimúlást, S kacagd meg és csúfold a keresztyén 
vallást; Ama szelíd Jézust gyűlöld még, ha lehet, Kinek tudománya ilyen csudát 
tehet. Légy még Toland, Vo'.tér s Darsán tanítványa, Ha ennyire vihet azok 
t u d o m á n y a . . . " Abban az élogeban, amelyet Mária Teréziáról Baselban olva-
sot t fel, kiemeli a királynőről, hogy nem szégyel mindennap templomba járni 
és útál ja az atheista és kegyeletlen irodalmi műveket; mert azt vall ja: „qu'un 
Voltaire ou d'Argens s' ils n'avoient d'autre mérite que celui de dire des jolis 
blasphémas, ne sauroit faire fortune chez elles".. Naplójában Diderotról ezt 
í r ja : „Ez a Diderot nyilvánságos deista, amely csak a Pensées Philosophique-s-
jából kitetszik, s arra nézve méltán sajnálni lehet, hogy az Encvclopedicum 
Dictionarium olyan ember kezén forog, mert kétség kívül csak oda szúrja , ahol 
lehet, a métgit". A másik felvilágosodott apostolról egyik levelében ezt. talál-
juk: „Voltaire mauvais philosophe et plus mauvais historien encore . . . 
il paroit vouloir affecter 'de faire le. Missionaire de l'Irréligion." Mikor meg-
hallja, hogy Szilágyi a Henriade fordítását kiadja, megjegyzi: „il me semble 
qu'un ecclesiastique protestant doit y changer quelque chose". Híres francia 
röpiratának bővebb átdolgozásához is hozzá fogott 1778-ban, ai bővítésben 
arra keresvén magyarázatot, hogy a bizonyítások 'az egyes emberi elmékben 
miért váltanak ki eltérő meggyőződést; az okot abban látja, hogy á filozófusok 
a helyes gondolkodás szabályainak nem tudnak egyetemes érvényt szerezni. 
Egy ifjú „vallás csúfolóhoz" intézett levelében ugyanebben az időben újra 
célbaveszi a 'bölcselőket, a bölcs ár tat lan neve alatt, rejtőző hitetleneket, köz-
tük már Rousseaut is, akinek neve a la t t akar ta előbb francia röpiratának 
újabb kiadását terjeszteni, de akitől a savo'yai vikárius hitvallása mia t t most 
már elfordult. Egy szónoklatában is — valószínűleg egy marosvásárhelyi 
tanár beiktatásán — Rousseaunak azt a tételét cáfolja, hogy a művelődéa 
káros hatással volt az ember ősi erkölcseire. Szembe fordult Kousseaunak a 
természetes nevelésről vallott felfogásával is, a francia gondolkodót insapienter 
sapiens-nek mondván. Fuhrmann Kamilla azonban helyesen jegyzi meg, hogy 
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ogyben mind a két francia véleményével megegyezett: a tolerancia gondolatában. 
Ez magyarázza meg, hogy az Henriade egyik hősének, Sully hercegnek emlékét 
azzal akarta ünnepelni, hogy hozzákezdett Thomas 'francia író, Sully-ről í r t 
éloge-a fordításához. A tolerancia tisztelete tette Telekit II. Józsefnek hívévé; 
a tolerancia-rendelet kiadásakor francia versben ünnepli, mert „Lelkiea-
méretnek megjött szabadsága, Feloldatott régen sarcoló rabsága'1. Erre vonat-
kozó felfogása: „Nem paptól függ az hit, mert Isten munkája, Lelki ez, nem 
látszik, ember nem bírája, A lelkiismeret i t t a törvény-tévő, ítélő, büntető 
bíró és számvevő". Ez a felfogás egyezik Bessenyei Györgyével, — és mégis 
szembekerült e két magyar író. Irodalmi bizonysága ennek Bessenyei gúny-
verse (IK. 1915: 478.), amelyben irigységgel vádolja meg Telekit: „Rágalma-
zásival eleget csavarog S akiket dicsérni hall, azokra 'morog. . . Akár élek-
halok, hagyjon el engemet És ne rágalmazza nyavalyás fejemet". Az össze-
ütközést Mária Terézia iskolarendeletei váltották ki: Bessenyei, a 'saját sorsán 
tapasztalván meg, örömmel l á t t a volna ezeknek a rendéleteknek az összes 
magyar iskolákra való kiterjesztését, míg Teleki a protestantizmus ellen való 
árulásnak ítélte ezt a felfogást és szorgalmazta Bessenyei eltávolítását a 
reformátusok bécsi сонею toriáik bizottságából Ez is mutat ja , hogy a tole-
rancia Teleki szemében elsősorban a protestáns vallás szabadságát jelentette: 
erősebb református volt, mint amilyen toleráns. De már első müvében is érez-
hetjük ezt az egyoldalúságot : a vallástalansággal egyerős veszedelemnek ' ta r t ja 
a babonát, a fanatizmust; márpedig a fanatizmus letéteményeseinek és ter-
jesztőinek a katolikus szerzeteseket mondja. Működése jellemzően mu ta t j a , 
hogy a tolerancia a felvilágosodás; ellenes protestánsok kezében csak eszköz 
a maguk vallása pozíciójának megjavítására. 

El kell ismerni, hogy erre 'minden emberi joguk meg is volt. Ne felejtsük, 
hogy a Regnum Marianum gondolatának hívei, amikor Szent István vallására 
kívánják visszavinni 'a magyarságot, a protestantizmus teljes elfojtását kíván-
ják. Arra is emlékeznünk kell, hogy az 1715. évi országgyűlésen a katolikus 
többség a protestánsokat még a t tó l is eltiltotta, hogy a tárgyalásokba vallási 
ügyeiket belekeverjék. Pedig volt panaszuk elég. 1719-ben a pápaiak keseregnek 
azon, hogy imaházukat és iskolájukat elfoglalják. A régi, egykor katolikus 
templomokat visszaveszik; ú j templom építése elé akadályokat gördítenek; az 
újszülöttek keresztelésénél és a haldoklók ellátásánál a protestáns lelkészek 
munkáját zavarják és gátol ják; a katolikus papoknak járó stóla-részt tőlük 
is megkövetelik; papjaikat 'és híveiket különböző címek alatt szabadságukban 
is korlátozzák; így 1738-ba.n az t a panaszt halljuk, hogy hat előkelő, refor-
mátus valláson lévő urat, köztük püspöküket is, elfogták. Ismeretes Komáromi 
Csipkés György bibliafordításának története: 1718-ban a debreceni egyház 
rendelésére négyezer példányban kinyomatták; a hazaküldött kész példányokat 
a szepesi kamara az eperjesi harmincadnál le ta r tóz ta t ja , és hiába Utasí t ja a 
kancellária az alantas hatóságot a könyvek Debrecenbe jut ta tására , az egri 
püspök megakadályozza. A Baselben kiadott Károlyi-bibliának előszava szerint: 
„a kassai pá te r jezsuiták kezében adatván, mind ez ideig (1751) is Kassán 
valami nedves pincében tar ta tván, rothadásban vannak". A cenzúrát 1720-ban 
a nagyszombati jezsuita egyetem kancellárja vezeti; 1726-ban ugyancsak a 
hit- és erkölcstani műveket bírál ta el a megyéspüspöki cenzúra, de ezt is 1747-
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bon jezsuiták gyakorolták. A sa j tó kemény ellenőrzésének jellemző példája, 
hogy királyi leirat rendelte el még Bod Péter Magyar Athénásának lefoglalását 
is. A nagy tudományú Sinai Miklós be is jegyzi naptárába: „Minden jelek 
arra mutatnak, hogy végképen ki akarnak bennünket szaggatni a pápisták". 

Érthető, hogy a veszélyeztetett helyzetben a természeti jognak abba 
a tételébe kapaszkodnak, amely a vallási türelmet hirdeti. A természetjogot 
e kor Puffendorf tanításából tanulta . Szerinte a természetjog örök és változ-
hatatlan, mert éppúgy az Isten alkotása, 'mint az emberi természet. A vallás-
ról viszont az t hirdette, hogy az őskorban volt egy természeti vallás; a fele-
kezeti különbségek csak későbbi fejlemények, a természeti vallás tehá t ezek 
fölött áll. A meglévő vallások között nem is lát értékkülönbséget, legfeljebb 
abból a szempontból, amennyiben az alattvalót az állam,szolgálatába vezetik. 
Isten létét elfogadja; sőt elítéli annak tagadását. Deismusa azt is elfogadja, 
hogy Isten a mindenség teremtője, ő a Gondviselés; de a templomot és szer-
tar tásokat nem t a r t j a szükségesnek, legfeljebb az állam nyugalma szempont-
jából. Kényszerítést a vallás dolgában nem ismer el helyesnek, do elítéli a 
katolikus egyház sok régi hagyományát és taní tásá t : a búcsút, a szentek köz-
benjárását stb. És elítéli a szerzetesi életet is. Az erkölcsi törvény lényege: 
nem bántani másokat. A fejedelemnek is erről a természeti vallásról, nem a 
keresztény vallás érdekéről kell gondoskodnia. Beck ez időben közkézen forgó 
compendiuma kimondja: „Nincs az a felsőbbség, amely a lelkiismereten ural-
kodhatna és parancsolhatna, hogy mit higyjenek és mit ne higyjenek az a la t t -
valók. Egyedül Isten lát az emberek szívébe, és egyedül neki van módjában 
bennünk az t kimunkálni, amit az 'értelem fel nem fog". 

Tudjuk, hogy Mária Terézia szemében „tolerancia és indifferentizmus" 
azonos fogalmak; de II. József már a természetjog elméletíróin nevelkedett. 
Birodalmának viszonyai már 1777-ben атга a meggyőződésre viszik, hogy „vagy 
ki kell űzni azokat, akik nem azt hiszik, amit mi, s akik nem ugyanazon for-
mák szerint imádják az Istent, vagy pedig teljes kultuszszabadságot kell enge-
délyezni . . . Akik vallásukat zavartalanul gyakorolhatják, derék alattvalók 
lesznek és elkerülik így a vallástalanságot, amely a katolikusokra sokkal 
veszélyesebb csábítóerővel hat, mintha a protestánsok bántatlanul megőrizhetik 
kultuszukat". József tehát népeinek vallásosságát akar ja biztosítani, amikor 
a protestánsokkal szemben türelmet engedélyez és kíván. Mivel a protestánsok 
tolerancia sürgetése a vallásosság biztosításának fontosságát hangoztatja, az 
uralkodó rendelkezése találkozik a protestánsok óhajával. Az Epistola posthuma 
Josephi 11. (1790) így látja az uralkodó toleranciáját: „in mutua concordia 
e t harmónia hominum divorsac religionis constitit, dum nulla pars premitur, 
nulla dominatum adsectat". A tolerancia-rendelet annyira megörvendeztette a 
magyar protestánsokat, hogy egyikük a Magyar korona elviteléről így ír: „Ne 
búsulj te ezen, még jobb, ha vigadói, Király elvitette, hálát ezért adiol. Jó 
helyen van e o t t van, akinek fejére Illik, vi tet tetet t tehát jó he lyé re . . . 
Pozsony volt a helye, már pap lakja várát , Hogy ot t lenne, talán vallanánk 
nagy kárát. Örököse ennek Ausztriai ház, Őrizet je lesz h á t nem Színnel festett 
máz. Megígérte József, hogy nem sok időre Visszahozattatja, bízd hát ezt a 
főre . . . Kérlek mi kár volna, ha Bécsbe maradna, Az örökösénél, kit ez el nem 
adna? Kötve az királyság rég nincs koronához, Hanem az korona kötve 
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királyához . . ." (Losonci verseskönyv) Ennek a biztatásnak különösségét akkor 
érezzük, ha arra az ünneplésre gondolunk, amellyel a visszatérő koronát 1790-
ben fogadta a nemzet, így énekelvén: „Adjon Isten méltó fejet, Amely téged 
hordozzon . . . " ; ar ra ä sok verses és prózai köszöntésre, amely „a hazatért 
magyar koronának örömünnepére" röplapokon és füzetekben megjelent! 

A felvilágosodás azonban nem állott meg ennél a pontnál. Voltaire pél-
dául a- Kándid vagy a legjobbik világ (magyarul: 179,5) c. művében elsősorban 
a katolikus egyházat gúnyolja ugyan, de Eldo:ádója boldogságához hozzátar-
tozik az is, hogy o t t semmiféle pap sincs. Simtenis regényében, Hallónak bol-
dog estvéjében (magyarul: 1788) a vallás törvényeiről ezt olvassuk: „Amit a 
természet-, a mi időnk szakasza, a tájék, amelyben lakunk, az éghajlat, mely 

"blatt élünk, és a mi társaságunknak ilyen vagy amolyan állapotja minékünk , 
törvényül tészen, az légyen a mi törvényünk, ha szinte azt Mózes vagy Maho-
med vagy SOLON, vagy akárkicsoda más, soha mint törvényt közönségessé 
nem tetto is; ami pedig nem ilyen szabású, bennünket nem kötelezhet, ha 
szinte tíz törvényadók a magok idejében, a magok nemzetségek között és magok 
éghajlatok a la t t törvénynek csinálták is". 

A konzervatív magyar protestantizmus mindig tiltakozott ez ellen az 
indifferentizmus ellen. Tordai Sámuel kendi-lonai lelkész Saurin-Rosenberg 
fordításában (A megtérés halogatásának veszedelmes voltáról, 1767.) mondja: 
„Ha a hit és penitenoia csak a Krisztus érdemében való részesülésnek kívá-
násában állana, ha az idvességnek megnyerésére csupán csak az kívántatnék, 
hogy az Istentől a kegyelmet kérjük, és a mellett magunk szíveinket a bűnök-
től nem volna szükség tisztogatnunk, mi lenne úgy az evangélium? El .merem 
mondani, hogy az legtisztátalianabb vallás, bűnös életre való édesgetés és a 
természet törvényének megrontása lenne". Domonkos Márton, Debrecen fő-
bírája, magyarra fordítja Osterwald elmélkedését A keresztyének között ez 
idő szerint uralkodó romlottságnak kútfejeiről (1748) és La Piacette művét. 
A keresztyén ethicának summáját (1750); mind a kettő a felvilágosodás 
rationaliemusát támadja, mert a keresztény hit erősségei „oly világosak, hogy 
az emberben fundámentomos és értelemmel való meggyőzettetést szerezhetnek". 
A felvilágosodástól tehát a többség csak a toleranciát fogadja el. Legjellem-
zőbb bizonysága ennek Péczeli József iroda'mi munkássága. Legnevezetesebb 
műve az Henriade fordítása. Megvan e fordításban minden, amit Voltaire vád-
ként a katolicizmus ellen felhoz: a pápaság ellen való gyűlölete, a szerzetesség 
elítélése; sőt mindez a magyar tolmácsolásban még élesebbé vdlt. Az V. ének-
ben Voltaire a szerzetesekről mondja: „Les uns sont demaurés dans une paix 
profonde, Toujours inaccessible aux vains a t t r a i t s du monde; Jaloux de сэ 
repos, qu'on ne peut leur revir, Ils ont fui les humains, qu'ils auraient pu 
servir". Ez Péczelinél így hangzik: „Sokan barlangjokban békével maradtak, 
Ez álnok világnak s testnek helyt nem adtak. S minthogy a restségben fö java-
kat tették, Kerülték az embert s e kincset féltették". Vagy: „Elle (sc. Roma) 
exerce en nos-jours un pouvoir plus paisible: On la voit sous son joug asservir 
ses vainceurs, GouverniT les esprits et commender aux coeurs: Ses avis sont 
ses lois, ses decrets sont ses armes". — „Kezében minden szív, parancsol az 
észnek, Legerősb győzői így rabjai lesznek. Ami néki tetszik, azt törvénnyé 
tészi, A Kánont, mint fegyvert s ágyút elővéezi". Szemmelláthatóan a sa já t 
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szívéből vettnek érzi a vádat Róma ellen: „Álnok szájával hint mérges hazug-
ságot, Az Isten nevével csalja a világot: Ügy adja őt elől, mint ügyes t anú já t . 
Hogy szent neve a la t t állhassa bosszúját". Néha Péczeli meg is toldja forrását 
egy-egy támadó kifejezéssel; Voltairenál: „L'ango heureux des Français fixa 
son vol divin Au milieu des drapeaux des enfans de Calvin, Il s'adresse á 
Momay ; c 'était pour nous instruire, Que souvent la raison suffit a nous conduire, 
Ainsi qu'elle guide chez des peuples paiens, Marc-Auréle ou Platon, la 
honte des chrétiens"; a fordításban: ,,A tábor felé ment, hol sok nem is vélné, 
Hogy volna oly ember, ki az Istent félné. Még pedig Kálvinus népe közé szál-
lott , Ama bölcs Mornájnak előtte megállott. Megtanított ezzel minden Szívet 
s elmét, Egy hithez ne kössük hogy az Űr kegyelmét, Sőt hol jobb vezér nincs,, 
az okosság fénye Elvezethet mennybe, hol lelkünk reménye. Ez ál tal már 
Traján э Titus o t t ragyognak, Kik egy nap bennünket kárhoztatni fognak". 
A legjellemzőbb Péczeli protestáns toleranciájára Szent Lajos könyörgésének 
megváltoztatása a X. énekben. Voltaire szentje a középkor szellemében imád-
kozik: vétkesnek lá t ja Henriket (— „il viole tes lois" —), elvakultnak, enge-
detlennek Istennel szemben, tévelygőnek, aki az Isten tiszteletét semmibe veszi, 
és ezért kéri az Istent, adja vissza Henriket az Egyháznak. Péczeli vakbuzgó-
ságot iá t Szent Lajos szavában és az imát megváltoztatja. Azaz: Péczeli "tole-
ranciája nem lá t j a szívesen Henrik visszatérését a katolikus hitre, — ami az in-
differentista Voltaircnak teljesen mellékes. A toleráns Péczeli még a középkori 
ember vallási felfogását setn tűri meg, de toleranciája megköveteli a fanatizmus 
tűzrevetését. A maga felfogását védelmezi is minden esetleges félreértés ellen; az 
eposz első énekében a remete kesereg azon, hogy Franciaország egy TÓsze meg-
hódolt a kálvinizmusnak; erre nemcsak azért van szüksége a poétának, hogy a 
katolikus felfogást jelezze, hanem azért is, mert i t t tevődik le Henrik későbbi 
áttérésének alapja. Fordítónk toleranciája azonban ugyancsak intoleráns a kato-
licizmussal szemben, siet tehát jegyzetbe vetni: „Ezek nem a poétának vagy 
fordítónak, hanem egy maga vallása mellett buzgó pápistának szavai". 

Péczeli viselkedése tipikus e kor protestánsaiban. A Herfort és Klárika 
c. regény, melyet Szüts István fordí tot t le (1792—3), a papi ideált így raj-
zolja: „Ez az érdemes egyházi ember az egész községtől rendkívül szeret-
tetett., a érdemes is volt reá. Igazi bará t jok volt a szűkölködőknek, az árvák-
nak atyjok, és a betegeknek orvosok. Minthogy ő, az Anyaszentegyház tör-
vényű szerint, pőtelen és cselédtelen volt, jövedelmét a szegényeknek osztogatta: 
csak annyit hagyot t meg, amennyit a maga józan életének táplálására szük-
ségesnek ítélt. Alamizsnájának osztogatásakor nem vette tekintetbe a nem-
zetet és vallást; elég volt őnéki, ha az, akinek nyúj to t t , ember és ugyan segít-
ségo nélkül szűkölködő ember volt. Sohasem jö t t ki száján ez a sértő és szeren-
csétlen szó: eretnek. Az Istennek jóltévő napja egyaránt süt minden országokra, 
ő ad harmatot és erőt mindeneknek. Mindenféle szántóföldeket termékenyit, ós 
mindenféle réteket és kerteket megáld. Szeret minden embereket, úgy mint tulaj-
don gyermekeit. Minket mindnyájunkat egyatyafiakká és testvérekké te t t . 
szeressünk tehát mindeneket és mutassuk meg cselekedettel is, hogy őket sza-
ret jük. Így gondolkozott ő, s amit minden előforduló alkalmatossággal a parasz-
toknak nyomósán és érzékenyen meghagyott". A toleranciának ez a programmja 
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azonban elméleti maradt. Mert már a katolicizmus ellen szánt támadás érezhető 
Haller Albert Uzong-jának a fordításában (1792). Pedig erről a Hallerről el-
ismeréssel emlegeti életrajzírója, Öri Fülöp Gábor (1798), hogy „az ő keresztyén 
valláshoz; vonszó buzgósága arra is vette őtet, hogy minekutána már 1750-
ikben az hihetetlenkedésnek fundamentumait és veszedelmes következéseit rövi-
den előadta volna, most már a vallásnak Voltaire és más hozzá hasonló vallás-
talan emberek ellen való védelmezését is magára vállalni nem sajnállaná és a 
maga tulajdon leányához intéztetett egynéhány leveleiben — ezek azok, 
melyeket néhai Szilágyi Márton pataki prof. magyarul kiadott — az isteni 
jelentésnek tetemesebb igazságait előadná''. És mégis regényében egyik szerep-
lőjéről ezt ír ja: „Ez egy volt a jóféle valóságos keresztyének közül, aki nem 
a külső jelenségekben, nem a szem előtt való és még a legmegveszettebb szív-
től is kitelhető cselekedetekben kereste a maga elméjének tulajdonképen való csen-
dességét, aki tovább a maga bizodalmát az Istennek ígéreteiben helyheztette, és 
a szabadulásra vezérlő ösvényt ot t kereste, ahol azt az isteni jelentést magok-
ban. foglaló szent könyvek mutatták", azaz npm a. szerinte formákhoz ragasz-
kodó katolicizmusban, hanem a protestantizmusban. Még tovább megy GyöTfi 
József Holberg-fordítása: Klimius Miklósnak föld ulaít raló útja (1783). 
E szerint „minden üldözés csak az elmének okoskodásából és az értelemnek 
különbözőségéből való tétovázás miatt származik a kevélységbül, midőn t. i. 
egyik a másiknál okosabbnak tar t ja magát . Ez a kevélység pedig aligha tetszik 
az Istennek". Az ő eszményi országában tehát ,,mindnyájon egyaránt tisztel-
nek egy legfőbb valóságot, kinek hatalma a la t t teremtettek és kinek gondvise-
lése á l ta l igazgattatnak mindenek". Theológiájuknak „summája oly igen rövid, 
hogy csak egy levél papírocskára ie leírhatnád; és csak ezeket a parancsolatokat 
foglalja magában, hogy szeressük és tiszteljük a mindeneket teremtő és bölcsen 
igazgató egy Istent, ki a következendő életben a jóságos cselekedeteket meg-
jutalmazza, a bűnt pedig büntetés nélkül nem hagyja". A tiszta deismusnak 
ehhez a hitvallásához azonban hozzá teszi: „Ebben az országban lévő minden 
klastromok és szerzetesek azokat veszik be, akik iparkodók és haszontévők, 
úgy mint kik vagy kézimunkájok által segítik az országot, vagy pedig tudo-
mányokkal és írásaikkal ékesítik a társaságot". Még erősebb támadás ez a 
gúnyos részlet Bómáról : „E városnak ura egy pap, ki, noha kicsiny az ő 
országa, mind az által az egész európai királyoknál és fejedelmeknél hatal-
masabb . . . Közönségesen hiszik az európaiak, hogy a mennyország kulcsait 
ez a pap bírja. Felette igen kívántam az t a szent kincset látni, de haszontalan: 
mert milyen formán és milyen ládában állanak, most is kérdem". Sokszor han-
goz ta to t t támadás rejtőzik ebben a mondatában is: „Ugyan azon tartomány-
ban szokás is az Is tent idegen nyelven tisztelni és imádni, mintha csak azok 
az imádságok Isten előtt kedvesek volnának, melyeket azok mondanak, akik 
nein értik, mit beszélnek". A Gelei-fordította Sintenis-regény (Hallónak boldog 
estiéje, 1788) megköveteli az uralkodótól, „hogy a papok minden vallásbéli 
civódástól magokat a katedrában megtartóztassák, és csak egyedül azt csele-
kedjék, hogy az Is tent , mint mindenek atyját , az embereket, mint minden 
különbség nélkül egymásnak atyjafiait úgy fessék le". Am a toleranciakívánás-
hoz odafűzi: „Fogyasszad meg a külső istentiszteleteknek számokat. Elég 
templomba menni vasárnap és nagyobb ünnepnapokon. . . Ezen szerént bánj 
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a böjtnapokkal ie. Ezeket nem kell esztendőről esztendőre többé a magok 
bizonyos napjain megtartani." A regény elítéli a papok világi hatalmát , mert 
ezt szerinte nem hozta be más, mint „a türelmetlenség, a régi systémához és 
megavult ekklézsiai nem egészen helyes szokásokhoz való vak ragaszkodás, a 
kevélység, a kincsnek és jószágnak helytelen és szerfelett való kívánása, az 
abbéli nagy tudatlanság, hogy mi és mire való a papság a közönséges társa-
ságban". Lichtwern tanítókölteményének névtelen fordítója pedig (A józan 
okosság törvénye, 1784) így elmélkedik: „Az igazság fénye tévelygés zászlóját 
Alig verte földre e törte árbócfáját, Más névvel, ruhával ismét ékesítvén, 
Babonát behoznak, közikben idézvén. Borostyán helyében gyertyákat szentel-
n e k . . . Tudományok közé pogányok meséit Vészik, szent barátnak hiszik elmés-
ségit. Nem oly tiszteletet kíván az Or Isten, Tiszta, tökéletes, hozzá méltó 
légyen . . ." Ez a protestáns felfogás magyarázza meg, hogy az Henriade-at 
Péozelivel egy időben Szilágyi Sámuel is lefordította (1789), de fordítását 
közzétevő fia, ifj . Szilágyi Sámuel, aki hálaénekben köszöntötte a tolerancia-
rendeletért II. Józsefet, sőt magyarra fordí tot ta a szerzetes, intézmények ellen 
törő német verset: Apácák énekét a császárhoz, 1792-ben Antieansour.i. cimen 
magyar nyelven tolmácsolja „a mostani világban mindenfelé elhatalmasodott 
naturalizmusnak" egy francia cáfolatát. De annak is van nyoma, hogy már 
ebben az időben is voltak, akik észrevették a protestánsok tolerancia sürgeté-
sének egyoldalúságát. A Freimilthige Betrachtungen über verschiedene Gegen-
stände aus dem heutigen Lutherthum in Ungarn (1783), Kovács Imre Jánoa 
röpirata rámutat arra, hogy a protestáns papok csak prédikálják a toleranciát, 
de türelmetlenek. Pedig a szerző protestáns, de felvilágosodott protestáns. Még 
világosabban látják ezt katolikus részen; az Animadv-ersiones in Ubellum, cui 
titulus: Sola sahifica ad trvtiuam rationis expensa (1791) szinte a katolikus 
közvéleményt fejezi ki, amikor ezt ír ja: „Dum tolerantia, plausibilis illa 
unionis animorum tessera, passim in foro, compitis et tabernis, iminane quantum 
perstrepit, re autem vera faotis ab illa longissime absumus, autor in lucem 
emersit, que religionein Rom. Catholioam non jam per cimiculos, sed aparte 
suffodere niti tur, a nobis ne quidem iacessitus". A, címben említett röpirat, 
Mossóczi Institoris Mihály írása ugyanis, amikor a vallások között i különb-
séget vizsgálja és a katolikus hitnek egyedül-üdvözítő jellegét tagadja, a 
katolikus egyház dogmáit veszi bírálat alá, a katolikus tanítás helyességét 
tagadja. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az An die Prolestanten in Ungarn 
(1791) című röpirat nem lát különbséget a magyar katolicizmus és protes-
tantizmus elfogultsága közöt t ; mind a kettőben a vallásszabadság ellenségét 
támadja. Az emberi polgárságba található valóságos elsőségnek igaz mértéke 
(1790) helyesen lá t ja , hogy a keresztény vallásfelekezetek egymás elleni harca 
a vallástalan felvilágosodás malmára h a j t j a a vizet, de felfogására jellemző, 
hogy épp ezért első feladatnak az uralkodó vallás megkülönböztetésének és а г 
egyedül üdvözítő hit doctrinájának eltörlését követeli.1 

1 Az Henr iade- íordí tás katolikusellenességét egyébként egykorú röp i ra t is 
szóvátette (Dissertatio critica de Henriade Volteri eiusdemque versione Szila-
gyiana, 1793), sa jná lkozván azon, hogy mind a h i t fo rd í tó j a „pro tes táns praedi-
eans" ; de annak , hogy a fo rd í tás katolikusellenességében mennyire osztoztak a 
m a g y a r protes tant izmus fe lv i lágosul t ja i , jellemző p é l d á j a Csokonai felháboro-
dása, amellyel e röpira t ról Szilágyi Gábornak h í r t ad (1Ï93. má jus 15). 
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A tolerancia állásfoglalása tehát magában foglalja a katolicizmus elíté-
lését is, nemcsak az úgynevezett fanatizmusét, hanem lényegbevágó taní tá-
saiét és szervezetéét is. A szabad lelkiismeret vallása az ő szemükben a pro-
testáns vallás, mint ahogy Erdődi Lajos dalolja a türelmi rendelet megjelen-
tekor: „Ki követője volt lelkiismeretének, Annak neve nem más volt, hanem 
eretnek". (Losonci Verseskönyv, 1782.) — mert a saját vallását így jellemzi: 
„A lelkiesméret i t t a törvénytévő, Ítélő, büntető, bíró és számvevő". A pro-
testáns vallásnak ez az azonosítása a lelkiismereti szabadsággal csak azért 
tudatosulhatott , mert tételes tanításai egyre jobban egy általánosabb jellegű 
deismusban fakullak el. Marosvásárhelyi Baba Ferenc még ezt írja Vitringa-
fordításában : „Ha ki keresztyéni névvel akar dicsekedni, szálljon magába volta-
képen. vizsgálja meg magát ugyancsak szorgalmatosoní vájjon a neven kívül 
bír-e valamit a keresztyénsógben?" (Lelki élet. 1722) Gérard János elmélkedés-
könyvének fordításában ezt olvassuk: „Aki nem tagja az ekklézsiának, midőn 
a földön vitézkedik, nem lesz közi alioz is, amely győzedelmeskedik" (Liliomok 
völgye, 1745). Osterwald Frigyes János világszerte elterjedt könyvének magyar 
fordításában (A keresztyének között ez idő szerint uralkodó romlottságnak 
kútfejeiről, 1745) az újkor tévedéseinek egyik legjelentősebbjeként szerepel az 
a keresztyénség, amely „a puszta bizodalomban" sekélyesedik el. Az a keresztyén 
vallás azonban, amelyet Péczeli József a Jung éjtszakáiba,n (1787) szólaltat 
meg, már nein több, csak érzelmes kapcsolat az Isten és ember között, minden 
tételes megkötés nélkül. Lendülettel hirdeti ugyan: „óh vallás! te vagy i t t 
alatt, a fő boldogság, a nyögő Golgotha a te lelked", — de tar ta lmát csak 
ennyiben l á t j a : „Gondviselés, Ha lha t a t l anság . . . ez a ket tő az a megmozdul-
hatatlan oszlop, amelyhez kell támaszkodnunk, a többi nem egyéb egy szél-
vészes tengernél, amely minket elnyél". Ennek a vallásnak a józan okosság 
az a lapja: „A józan okosság a gyökér és a törsök, a Hi t a virág; ez lehu'l 
s elhervad, de az okosság halhatatlan lesz. mint az a Mennyei Atya, akitől 
származott. Mikor a Hi't virtus, az okosság tette az t a z z á . . . Az okosság 
az, amelyet az Űr különösen kedvel. Az okosság az, amelynek megsértett jus-

« sát az ő haragja megboszulja. Az okosság az, amelynek szavához való enge-
delmességet az ő keze megjuta lmaztat ja és megkoronázza. Higyj és mutasd 
meg ezzel az emberi okosságot. Higyj és kóstold meg az Istennek gyönyörű-
ségeit. Higyj és nézz a sírra csendes és győzedelmes nézéssel". Később hozzá-
teszi: „A józan okosság érdemli a Hit dolgában a mi legelső tiszteletünket.; 
távol legyen t81ünk, hogy azt hinnénk, hogy a Vallás kirekeezti azt! sőt 
a nélkül a Ilit és a Vallás nem is lenne virtus". A józan okosság e vallásá-
ban csak egy tételt hangsúlyoz ki: a halhatatlanságot. „Tanuljátok ineg, 
hogy a ha'hatatlanság az emberi természetnek megmagyarázója s az б léte-
lének titkainak megfejtője". Csak egy hitetlen van tehát., aki ezt mondja : 
„Nem látok egyebet a földön, hanem egy rakás tündéreket, amelyek szület-
tetnek s meg eltűnnek. Mindezek, amik iitt vágynák, nem egyebek, hanem a 
veszendő dolgoknak szüntelen való s szakadatlan folyása, melyeket a z idő 
nagy zúgással ha j t vissza a semmiségnek mélységébe". Ezzel szemben hirdeti: 
„A halhatatlanságnak képo bé vagyon ő beléje nyomattatva, a maga kebelében 
hordozza a bírót, aki őt kárhozta t ja" . Minden erkölcsi tanítás a ha lha ta t 
lanság tételén épül: „Virtus, bölcsesség, igazság! szent nevek, melyek tisz-
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teltettek és imádtat tak minden időben! Sirassuk őket, ha a lelkek meghal-
nak . . . Mihelyt az okosság megfosztatik a jövendő időben várt örökségtől, 
az érzékenységek lesznek a mi mes tereink, a > űn lészen az embernek menedékhelye" 

A halhatat lanság meggondolásán kívül még egy forrása van e vallásos-
elmélkedéseknek: a természet szemlélete. „Az egész természet nem egyéb, hanem 
egy kiterjesztett könyv, amelynek levelei lerajzolják a. Te méltóságodat" — 
ilyen gondolatok füzére Hervey Sírhalmi és Elmélkedései (1790). Az ő Sír-
halmai — írja fordítósa bevezetésében Péczeli — oly édes érzékenységeket 
lehellenek és gőzölögnek ki, amelyek általjárják és lassanként elkeserítik a 
sziveket. Olykor-olykor ejt ő felséges gondolatokat, de legtöbbször egy olyan 
természeti és lá thata t lan kedvesség vagyon az ő szavaiban, amely az olvasó-
nak lelkét az övé után vezeti . . . Az ö Sírhalmaiban, amelyekben mint megannyi 
táblákban különb-különbféle színekkel adja elő az életet és halált, olyan szána-
kozó és jószívű barát ő, aki megillettetvén a mi keserűségünktől, vigasztaló 
szókat mond minékünk, vissza-viszen azoknak sírjaira, akik miclőttünk ked 
vesek vol-tanak, ú j ra érezteti velünk azokat a fájdalmas sebeket, amelyekkel 
hajdanában teljes vala lelkünk és így lassanként kinyomja belőlünk azokat 
a könnyhullatásokat, amelyek megmaradtak még bánatos szívünkben, hogy 
ennek utána állnndó-csendességet s Istenben való csendes megnyugvást kóstol-
hassunk". Érzékeny gondolatok ezek, az olvasó érzelemvilágát Istenhez veze 
tők. De éppen ezért a téte'es vallás fölött lebegnek, Istenben csak a szerető 
Gondviselést lá t ják . Ihletőjük a szemlélődés: a harmat ragyogása maguk meg-
alázására serkent; a hajnal a kimeríthetetlen isteni Gondviselés megérzésére 
késztet; a természet e szóval szól hozzánk: „Annak a nagy Istennek szolgái 
vagyunk, aki e világot alkotta: ő teremtett minket, hogy legyünk azoknak 
a gyönyörűségeknek hűséges sáfáraik, amelyekkel az ő adakozó jósága kívánja 
a t i életeteket megkoronázni. . . Azért szolgálunk néktek, óh embereknek 
fijaik, mert ti alkalmatosok vagytok annak az Istennek szeretetére, aki min-
ket formált: szolgáljátok hát örömmel e jóltévő Istent ti mindnyájon, kik 
a mi gyönyörűségeinket kóstol játok". 

Az ilyenfajta elmélkedések magyar tolmácsolását nem Péczeli kezdte , 
meg; Sófalvi József már 1776-ban lefordította. Sulzer könyvét: A természet 
munkáiból vett erkölcsi elmélkedések címen. Az a meggyőződés vezette, hogy 
„a 'természet tudománya, és nevezetesebben az a rész, mely természet histó-
riájának neveztetik, a legszebb és leghasznosabb tudományok közül való", 
éspedig azért, mert ez „valóságos szeme az értelemnek, amely által a ha ta lmai 
teremtőt mindenfelé látjuk". A természet bemutatásával a Teremtő létének 
és nagyságának megismerésére akar elvezetni. 1778 ban ugyancsak Sulzernak 
A természet szépségéről való beszélgetéseit adja ki, mert „a természet vizs-
gálása isteni tudomány és valóságos theológia". Ez a theológia azonban csak 
az ú. n. természetes vallás theológiája. Ezért sóhaj t fel: „öh, micsoda boldog 
lakóhely volna ez a föld, ha a bonne lévő teremtések legnemesebb Tészének, az 
embernek, eredeti szépsége még most is mogvolna!" A természet oskolájába« 
akar visszavezetni ide!f 

1 Már Szőri y i Bonjamin is azé r t ford í t ja le Bol l ln Károly művét (Gyer-
mekek fizikája, 1774), mert ezzel a gyermekeknek és egyiigyíi embereknek ,,a« 
Isten tökéletességeinek a teremtésekben való t apoga tá«U" akar ja kezükbe adni. 
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A természet oskoláját járják Jung és Hervey is; do kiemelik, hogy i t t 
csak magányosan lehet járni. „A virtusnak gyönyörűségeit, az elmének nemeo 
repüléseit s az érzékeny szívnek lángozó elragadtatásait soha sem kóstolta 
az az ember, aki a magánosságot unalomnak t a r t j a " . „Édes magánosság — 
sóhajt fel Hervey —, mely nagy gyönyörűségére vagy az érző embernek! E 
világ olyan, mint a megharagudott tenger, s kicsoda építhetné fel szándékát 
annak dühösködő habjainak állhatatlanságokon? E világ a csalárdság oskolája, 
kicsoda kerülheti el annak veszedelmes szédítéseit? E zűrzavarnak s feslett -
ségnek helyén azok a szent igazságok, melyeket az Űr a természet keze által 
metszett leikeinkbe, csaknem teljességgel kitöröltetnek . . . De a magánosságban 
lakik a békesség ée a csendesség. . ." A praeromantika magánosságkultusza 
tárul i t t elénk, de az elmélkedés-kert virágait az érzelmes vallásosság szellője 
mozgatja. 

Ez az érzelmes vallásosság elvonatkozik minden tételes -vallástól; lá t tuk, 
hogy a természeti vallás képzelt tisztaságánál köt ki. De épp ezért alaptétele 
a tolerancia. Jung, amikor leánya halálán siránkozik, megemlékezik атго1 is, 
hogy a község lakófiai nem akarták eltemetni: „Mivel te a te Istenedet nem 
az ő módjuk szerónt tisztelted!" És fájó keserűséggel teszi hozzá: „Óh vad 
buzgóság, amelyet gyűlölni kell ama mindenekkel jóltevő Istennek!" Hervey-
ről viszont az életrajzi rész emeli ki: „ Ámbár a kegyeseégnek szüntelen való 
tüzével emésztetett az ő lelke, de soha a fanatizmusnak, a vakbuzgóságnak 
s az üldözésnek csak egy szikrája is abból nem származott ki". Annak, hogy 
ez a tolerancia, az üldözés elítélése mennyire benne volt magának Pécze'inek 
lelkében, bizonysága folyóirata, a Mindeves Gyűjtemény is, ahol éppen annak 
tanúságaként toszi közzé II. Miksának Schwendi Lázárhoz í r t levelét, „hogy 
mind a reformáció idejében, mind pedig annak utána a római katolikusok 
között találkoztak légyen olyanok, akik a protestánsokon véghezvitt üldözé-
seket kárhozta t ták (1789, II. .113)." Életírója, Taká ts Sándor idézi Péczeli 
egyik egyházi beszédének ezt a részletét: „Szeressétek felebarátaitokat híveim! 
Micsoda is ez az élet emberség és szeretet nélkül? — alábbvaló a halálnál; 
mert a holtban nem lakbatik érzékenység; de aki él s mégsem szeret s e n k i t . . . 
vatóságos csoda a természetben. Hogy merik mondani az ilyenek, hogy nekik 
egyességök van az Istennel, ha nincs semmi egyességök felebarátaikkal a sze-
retet á l ta l? . . . Hogy nem szégyenlik ezek szájokra venni, hogy ők keresztyének?' 

A felvilágosodott vallásosság mellett azonban még egy jelentős ihletője 
volt Péczeli Józsefnek: lelkes hazaszeretete. Minden munkája „hazánk hasz-
nára s nyelvünk gyarapodására" céloz. Hazánk hasznára, — mert az író hiva-
tását abban lát ja, hogy „az ő idejebeliek s a következendő maradék" egyfor-
mán tanulnak tőle; — „az ő írótollával a lelkeknek országokat igazga t ja" 
.A kor utilitarisztikus felifogása nem választja el a hasznost a széptől; s ha 
a szépet magasabbrendűnek ítéli is, elsősorban erkölcsi szempontból értékeli: 
„Az életnek nemében, az erkölcsökben s mesterségekben való szépség az, 
ami a kipallérozott embereket a vad emberektől megkülönbözteti". Az író 
kezében a szépség eszköz. „Hányszor esik meg — írja —, hogy amely igaz-
ságokat minden megilletődés nélkül füleink mellett, elbocsátottunk, ezek a poézis-
nek édes hangja által mélyen benyomattatnak a mi lelkünkbe". Ezt követeli 
л poétától: „Halhatatlanságot érdemel méltán az olyan poéta, aki, noha senki 
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reá nem bízta is, mégis az ő lelkében lakozó mennyei tűzzel értelmünket vilá-
gosítja, szívünket melegíti, hogy a virtusnak t i tkos szépségét erezhessük & 
azt állhatatos örömmel gyakoroljuk. Áldott légyen örökké az olyan poéta, 
aki, bárha a z ő idejebéliek az ő szép mesterségét nem becsülik is, mégis kész 
a vallásnak s a jóltévő virtusoknak a szíveket megnyitni, indulatinkat neme-
síteni, s bennünket a vétkektől oltalmazni. Áldott légyen az olyan poéta, aki 
a gúnyolásnak korbácsával megostorozza a vakmerő bűnt, melyet más tör-
vényszékek nem büntetnek meg; aki sír a sírókkal, örül az örülőkkel, és a mi 
életünkét ezerszerte gyönyörűségesebbé teszi". — Vájjon az irodalmi műfajok 
közül van-o egy is, amely ezt természetesebben yalósíthatja meg, mint- a tan í tó-
mese? Érezte ezt Péczeli is, és egyetlen jelentős eredeti műve éppen tanitó-
mesegyüjteménye. Nem ő az első e kor meseírói közöt t . Mogelőzto a szorgal-
mas Kónyi János, aki 1776-ban ad ta ki Gellert meséit magyar alexandrinu-
sokban; megelőzte Németh Antal is, aki 1780-ban Aesopust tolmácsolta. 
Péczeli ötvenöt mesét tesz közzé párosrímű alexandrinokban. Nincs költői lele-
ménye, és mivel ismeri Aesopus, Gellert és Lafontaine meséit, rendesen azok-
nak motívumait veszi alapul. Lelkészi hivatása szigorú szabályt kényszerít 
reá; nem a gúny válik sebzőbbé, sőt szatírája nagyon is szelíd; hanem arra 
ügyel, „hogy ne találtassék e mesékben olyan, melyből a gyenge elmék bűnt 
szívhatnának be". Ez a magyarázata annak, hogy kri t ikája meglehetősen! a 
felszínen mozog. Rámutat a házas élet szeretetlenségére és annak okára, az 
értelmes meggondolás nélkül való házasodásira; ünnepli a hív barátság erényét; 
ostorozza a kevélységet, önzést, irigységet, gáncsoskodást, álnokságot, hízel-
kedést, címkórságot, hübele-balázskodást, könnyelmű ítélkezést, a pereskedés 
szenvedélyét, bosszúállást, erőszakoskodást, hálát-amságot, emberszólást; a 
virtus megbecsülésére, türelmes szeretetre, igazságosságra tanít. Mindez örök 
emberi gyengeség és épp ezért örök emberi tanítás. A =aját korával nincs olyan 
közvetlen kapcsolata, mint francia mesterének, Lafontainenek ; nincs olyan sok-
oldalúsága s»m, mint a német Gellertnek. Csak egy probléma látszik erőeeb-
ben a szívéhez nőttnek: a pappal szemben való viselkedése a köznépnek. Azzal 
a hálátlansággal, amely a bakok közöt t él a szegény juhász iránt, szem-
lélteti a község viselkedését a jó pappal szemben, akit éppen deréksége miat t 
tesznok ki a falubeliek a családjával együtt. Az öreg vadászkutya sorsa pél-
dázza az elöregedett pap koldússorsát. A pap és napszámosainak története 
arra vet világot, milyen süket fülekre talál a pap templomi dorgálása. A hálát-
lanság ismeretében veti fel a Mindenes Gyűjteményben is a papok nyugel-
látása rendezésének gondolatát, mint ahogy a pap szavának ha tásá t akarja 
erőteljesebbé tenni sa j té alá rendezett prédikációsköteteivel is. A, mesék egyéb-
ként csak azzal árulják el keletkezésük korát, hogy kétszer is ünneplik 
II. Józsefet, aki a pereskedés ár jának vetett gá ta t és arról is gondoskodott, 
hogy a parasztság „mérgében pap já t ne sarkantyúzza". Hazai tapasztalatokon 
épffltnek látszik a szegény jobbágy, sorsának bemutatása:* „Egyéb örökségem 

3 Kokon a parasztének panaszáva l , amelyet Jankovics kéziratos gyű j t e -
ménye őrzött m e g („Szántani, vetni, nyárban aratni . • •"); de abban a kese-
rűség ezt a s ó h a j t kelti : „Bárcsak a kocka egyszer fordulna, H e g y az 
urakból polgár t csinálnn, Akkor mi dolgunk, h igy jed , jobb volna, Mert ter-
heinket. raknánk u r ak ra . . ." 
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nem maradt apámról, Hanem bogy vércseppek csorognak orcámról; A földet 
trágyázom forró könnyeimmel Szint annyit, mint véres verejtékeimmel; De 
ezzel élelmem sokszor meg nem nyerem, Gyakran nincs házamban egy falat 
kenyerem. Egy héten négy napot adok az uramnak, Egyet az Istennek — mi 
marad magamnak? Azonban ok nélkül sokszor lefogatnak, Meg sem mondják, 
miért? —- s hatvant rám vágatnak. Már a kínzás mi;att egész testem tarka, 
Ké rge ik inaim, mint a lábom s a r k a . . ." De jellemző Péczelire és jellemző 
a korra, hogy ennek a mesének nem az a tanulsága, hogy emberrel így bánni 
nem szabad, hanem ez: „Nincs oly nyomorult, ki nem szeret élni". 

Nemzeti célzat csak egy mesében van, a Szarkák és szajkó címűben. Azok 
ellen támad ebben, „kik nemzetök s nyelvök rútabbért megvetik4'. Ennek a 
tanulsága érvényesül Péczelinek a magyar nyelv megbecsüléséért folytatot t fára-
dozásaiban. Mindenes Gyűjteményében í r ja : „A magyar nyelv felemelésének 
s virágozta!ásának kell most minden magyar főcéljának lenni. Nem abban áll 
a nemzet dicsősége, hogy házainkon számok ne legyenek, földeink meg ne 
mérettessenek, a nemesség szabadon nyulászhasson, stb., hanem abban, hogy 
a mi nyelvünk legyen a maga hazájában az első, s a mi l i teratúránkat ne 
csak ismerjék, hanem becsüljék is az idegen nemzetek". Más helyen: „Minden 
erőnkből támogassuk dűlő félben lévő nyelvünket; mert különben egynihánv 
száz esztendők múlva, csak úgy fognak a históriák emlékezni rólunk, mint a 
keltákrul, vagy a szarmatákrul, hogy azok is éltek valaha". Maga Péczeli 
ígéretet tesz: „Hogy míg élek, minden tőlem kitelhető módokon anyai nyel-
vünknek s virágozni kezdett literatúránknak gyarapodásán munkálkodjam". 
Ez a munkálkodás serkenti fordításokra. Lefordítja — a már említetten kívül 
— Voltaire Zayre-ját (1784), Merope-ját és Tancréd-ját (1789), végül Alzir-
j á t (1790). Hogy éppen Voltairet fordítja, abban a tolerancia apostolának 
nagy tisztelete vezeti, hiszen pl. ^ízir-fordítása élőbeszédében módja nyílik 
arra, hogy a spanyolok fanatizmusát keményen elítélje; de arra, hogy drá-
mákat fordít, az a meggyőződés vitte, hogy a nyelv terjesztésének és palléro-
zásának a színjáték a legalkalmasabb eszköze. „Ennél — úgymond — nincs 
egy-egy jobb eszköz nyelvünk gyarapítására s a jó ízlésnek terjesztésére". 
A Mindenes Gyűjtemény örömmel ad hírt arról, hogy „Szepesbe s más vár-
megyékben is, némely nemes ifjak magyar komédiákat játszanak, még pedig 
minden jelenvalóknak nagy megelégedésekkel". Sóhaj tva teszi hozzá: „Bár 
ezt a jó példát minden vármegyékben követnék a nemes ifjak". Szeretné, ha 
a kollégiumokban é's nagyobb oskolákban ebben gyakorolnák magukat az 
ifjak, — és e kívánt iskolai színelőadásoktól ugyanazt a hasznot reméli, mint 
amit az iskolai színjátszás megindítói kívántak: „Ez által megtanulhatnák 
még gyermekkorokban a folyó beszédet, a hangnak illendő mérséklését s testek-
nek szép' alkalmaztatását, melynek nagy hasznát vennék egész életekben s akik 
papságra készülnek, a katedrában is". Az iskolai színjátszás azonban csak 
előkészítője a világi színjátszásnak; e téren kívánatosnak ta r taná : „hogy a 
nagyvárosokban komédia-színek építtetnének, ahol született nyelvünkön len-
nének komédiák, melyeket arra rendeltetett vizsgáló előre megnézhetne". 1789-
ben hangzik el ez az óhaj, t íz évvel azután, hogy Unghváry Jánoe magyar-
német-latin röpiratban a „magyar nemzeti színház" érdekében felszólalt, — 
tizennégy évvel azután, hogy Zechenter Antal a Fédra és Hypolitus fordítása 
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(1775) bevezetésében kimondotta: ,,Míg valami igaz hazafinak kegyelméből 
magyar theatrum fel nem áll í t tatik, soha a magyar nyelv tökéletes [nem 
lészen". Péczeli azonban a kezdeményezésben tovább megy: ugyancsak 1789-
ben húsz császári aranyakat tűz ki „az 1791-dik esztendőre jutalmul annak 
az érdemes írónak, aki született nyelvünkön hazánk históriájának valamely 
cikkelyéből egy olyan szomorújátékot fog készíteni, melyben a szomorújáték-
nak minden roguláji feltaláltassanak, s amely oly velős és hathatós ékesen-
(•zólással legyen kidolgozva, hogy az idegen nyelvekre lejendő fordításában 
semmi szépségét el ne veszítse". Vakmerő elgondolás, amely akkor sem vezet-
hetett volna eredményre, ha a Mindenes Gyűjtemény hamarosan meg nem 
szűnt volna; de éppen vakmerőségével muta t j a a szerkesztő-kiadó Péczeli 
nagy lelkesedését a magyar nyelv és műveltség terjesztése terén. 

Ennek a műveltségterjesztésnek fontos problémája volt, a könyvkiadás 
és a könyvnek a közönséghez való el jut tatása. Az utóbbi szempontjából 
Péczeli folyóirata örömmel ad hírt az „olvasó kabinétok" felállításáról, így 
a győriről, „melyben csak eddig is bészedett másfél százból álló ú j magyar 
könyveket (Müller Ferenc könyvkötő), melyeket a szomszéd falukba is kihor-
danak az olvasni szeretők, egy xr t fizetvén egy könyvtől minden napra". Érde-
kes, hogy a Mindenes Gyűjtemény egyik cikke még azzal a kérdéssel is fog-
lalkozik, hogyan lehetne a könyv iránt érdeklődést kelteni a falu népe között . 
Az az álma, hogy ünnep- vagy vasárnapokon 10—12 öreg és ifjú falusi ember 
„egy csomóban ez vagy amaz jó erkölcsi és szívformáló könyvet olvasnák 
vagy olvastatnák magok előtt", egy másik csoport pedig „valamely gazdaság-
béli hasznos jegyzéseket és oktatásokat forgatnának; egy leány és asszony 
sereg valamely erkölcsi mesés könyvvel mulatná magát" . Sőt a vadászó ifjak 
„i t t s o t t ilyen összvegyült és olvasó pásztorlegényekre akednânak, a helyett, 
hogy azok vagy aludnának, vagy veszekednének, verekednének, vagy egymást 
káromlanák, vagy trágár ós feslett mesézetekkel töltenék idejeket''. Ehhez — 
jól lá t ja — sok minden kívántatna: jobb iskolák a faivakba és városokba; 
alkalmas, „tehetségeikre és természetekre nézve szorosan megvizsgált" taní tók; 
komolyan végiggondolt népiskolai tanterv; végül „jó, magokat kedveitető és 
hasznos könyveknek szaporítások". Erre az utóbbira programmot is ad: 
„ilyenlek lehetnének a Marmontel Erkölcsi Írásai... amelyeknek fordí-
tásokhoz már Kónyi János strázsamester, de sokkal szerencsésebben Báróczi 
Sándor úr hozzá is fogtak va la . . . Erkölcsi Mesék, minéműek Gellert, 
Schlegel s más maiaknak meeéik; az Ezópus meséi, s a t . melyek mint olvas-
tassák magokat, azt T. Péczeli úr a maga kiadott meséjivel világosan meg-
mutat ta . A gazdasághoz tartozó apró darabocskák . . . A, mulat tató s gyö-
nyörködtető írások, minéműek a poéták verseik; a mostaniakkal együt t a 
Gyöngyösi m u n k á i . . . a víg és szomorújátékok, anekdoták, s a t . " Még a 
könyv árára is gondol a cikkíró, az „igaz limitált á r t " rányomatná a könyv 
első levelére. Elvárná „a pap, káplány és prédikátor uraktól", hogy a „neve-
zetesebb magyar könyveket maguknak beszereznék és azokat hallgatóikkal köz-
lenék, ha mindjárt valami csekély jutalomért is". Kovács pápai ingeneurnek 
ez a javaslata azon töri a fejét, ami már Molnár Jánost foglalkoztatta a 
Pásztor ember c. könyvében (1775); de Molnár alacsonyabban és reá'isabbaji 
szabta meg az igényt: apró kalendáriumokat, szentek történetét, Jézus életét, 
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a zsoltárokat és az evangéliumot, Bertalanff'inak a Világ ismeretéről í r t köny-
vét, Beniczky ritmusait , Kempist és Pázmány imádságoskönyvét szánja csupán 
pásztori olvasóinak. Kovácsunk többet fog, csaknem annyit, mint Szerentsi 
Nagy István a Barátságos oktatásban (1783), ahol műfajok szerint csoporto-
sítva csaknem teljes felsorolását kapjuk а кот magyar irodalmának. Az ef fa j ta 
ajánlófelsorolások, akár könyvben, akár folyóiratban lá t tak napvilágot, jól 
szolgálták a közönség tájékoztatását , hiszen egyébként csak üzloti katalógu-
sokból tudhat ta meg a magyar közönség, mit termelt a magyar sajtó és iro-
dalom. Maga Péczeli nagyon jól tudlta, hogy a magyar könyv iránt nincs meg 
a kellő érdeklődés. Folyóiratában ki is mondja: „Valóban sajnálni lehet, hogr 
találtatnak még nemeseink között olyanok is, akik nem hogy tehetségek sze-
rint nyelvünket' s virágozni kezdett literatúránkat boldogítanák, sőt inkább 
igyekeznek elnyomni s a könyvírást vagy fordítást a haza. csalásának neve-
zik . . . Sokan vágynák olyanok, akik buzognak hazájok és nemzetek mellett, 
s azonban nyelvünk gyarapítása végett sajnálnak egy-két forintot a magyar 
könyvekért, amikor a kopókért s agarakért aranyakat adnak". És hogy szo-
morú igazság van megállapításában, azt egész sereg nyilatkozat igazolja. 
Egyik azt panaszolja, hogy a rtemesek „a mulatságok és az élet képzelt sze-
rencséje után nagy erőlteté?sel sietvén, a lovakkal, kutyákkal, menyecskékkel, 
kártyával és vendégeskedéssel annyira el-elfoglaltatnak, hogy idejek az olva-
sásra nem maracBván, semmiféle könyvet, so németet, se franciát, se magyart 
nem vesznek". Maga Péczeli sem tagadja , hogy „sok grófi famíliák már alig 
tudnak magyarul, egyik oka az, mert nem voltak nyelvünkön Pamélák, Grandi.--
senek, Popok, Racinok s más szép könyvek, melyeknek olvasásokkal magokat 
gyönyörködtethették volna: s azért az idegen nyelvekhez folyamodtak. így 
járunk a bárókkal s főnemesekkel is, és csak a szűr alatt fog maradni ez az 
Ázsiából sok vérontások között ide ál talp 'ántálódott szép nyelv, hanem ha 
sok hasznos könyveket írunk vagy fordítunk, melyekkel mint édes lépekkel 
megfogattassanak az idegen nyelveket megszerető s a magokét mogútáló haza-
fijak". Ilyen lépesméz nála az ajánlás. Péczeli Za^r-fordítását gr. Teleki 
Józsefnek, Henriade-ját br. Orczy Lőrincnek, Jung-iát Orezynak, a két Báday • 
nak, Darvas Ferencnek és Beleznai Mihálynak, illetve Báji Pata j i Sámuelnek, 
Fáy Katalinnak és Szentpéteri Juditnak, meséit Pálffy kancellárnak, az Alzirt 
Kaunitz hercegnek ajánlotta. Ámde Péczeli ajánlása nem maecenási adomány 
nyugtázása, mint a kor legtöbb írójánál, hanem csalogatás arra, hogy a magyar 
könyvet a főúri családok is megbecsüljék. Egyik leve'ében ír ja: „Sohasem fogok 
azon poéták számához tartozni, kik szellemi terméküket használják horgászat 
gyanánt". Azzal, hogy fordításaiban megmutatta, „mennyire szép a mi nyel-
vünk és milyen hatályos s mennyire képes a legmeghatóbb kifejezésekre", 
mégis a magyar nyelv és irodalom értékének felismerésére kényszeríti a magyar 
nyelvű irodalomtól idegenkedő főrangúakat Í6. Irodalmunk történetében ez az 
igazi érdeme. 




