
Egy érdemes régi magyarhoni pedagogo-teologus'. 

Λ magyar teologiai irodalom fejlődésének a története még nincsen 
megírva és e sajnálatos hiányért nem kártalanítanak egyes 

jeles, újabb monográfiák, mert ép a jelen esztendőben egy rövidebb 
összefoglaló munkával is igazolhattuk volna, hogy a reformáció 
minálunk is, mint másutt a tudományos teologiai-irodalom fel-
lendülésével járt — és természetes, hogy a protestáns szellem 
különösen oly korszakokban hozott létre értékes alkotásokat, 
mikor külső erőszak el nem vette lélekzetét. Azonban abból a 
szempontból is felette kívánatos volna egy összefoglaló mű, mivel 
feltüntetné, hogy a külföld teologiai irányai és mozgalmai hogyan 
jutottak be és hogyan tükröződtek minálunk. Csakhogy e téren 
is egyelőre csak előmunkálatokkal rendelkezünk. Talán ez a 
jubiláris esztendő hozzá járul majd a történeti kegyelet felkelté-
séhez és vonz többeket az egyháztörténetírát mezejére, hisz e 
téren oly sok munkás kézre van szükség és az egyszerűen csak 
anyaggyűjtést végző egyén is halhatatlan érdemet biztosít magának. 
És az is bizonyára vita nélkül elfogadható, hogy a magyar 
protestáns teologiai irodalom történetének a megírásánál nem 
mellőzhetők az idegen nyelvű munkák sem, hiszen például a 
lutheránus egyház irodalmi munkássága minden időben három, 
sőt négy nyelvű is volt, így tehát mind ezt az irodalmat kell 
felkarolnunk, hogy a magyarországi prot. teologiai gondolkodás 
fejlődését megismerjük, ami sikerre csak úgy vezet, ha célszerű 
munkafelosztásról gondoskodunk. 

Az ezen irányú munkássághoz akarnék én is egy csekély 
adalékkal hozzájárulni. A férfiú, kiről szólok, pedagógiai műkö-
désénél fogva vonta magára érdeklődésemet és munkájának ez 
az iránya értékesebb is, de azért, hogy teljesebb méltatását 
adhassam, nem térhettem ki azon feladat alól, hogy őt mint 
teologust is bemutassam, persze csak oly terjedelemben, a minőre 
irodalomtörténeti jelentőségénél fogva igényt tarthat. 

Hősöm, Liedemanti Márton egyik sarja azon derék szepességi 
származású családoknak, melyek szülőföldjükről elkerültek, de 
amelyek bármelyik részén tűnnek is fel az országnak, dicséretet 
szereznek a „szepesi" névnek, mert mindenütt, ahová állítják, 
megállják a sarat.Liedemann Márton is ilyen. Mint iskolaigazgató, 

1 Ε szó furcsának tetszik, de talán kifejezi egy majdnem kihalt tanár 
nemzedék működésének kettős irányát. 
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tanár, nevelő, majd pedig mint lelkész és egyházi szónok egy-
aránt tisztességes heiyet töltött be. Szünet nélkül tevénykedik, 
irogat és csak akkor hagyja abba a munkát, mikor a felsőbb 
hatalom megállítja, szelíden kivéve kezéből a tollat ez int elemmel: 
„Jól vagyon, hű szolgám, kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután, 
menj be a te Uradnak örömébe." De a tevékeny férfi, akinek az 
volt a jelszava, hogy „semmit sem félig", életének ezen utolsó, 
nyugalmas éveit mégis nagy megpróbáltatásnak tekintette, hiszen 
a szél többször megütötte és testét tehetetlenné tette, pedig 
szelleme még oly élénk volt és alkotni vágyott! Liedemann élete 
külsőleg nem gazdag eseményekben vagy szenzációs fordula-
tokban, hiszen nem volt államférfi vagv hadvezér, hanem szürke 
tanár és pap, de belsőleg lelkének változásait, szellemének alkotásait 
tekintve, épenséggel nem szűkölködik érdekes, felemelő, példaadó 
mozzanatoknélkül. 

1767. november 6-án született Iglón, mint Liedemann Sámuel 
iglói kereskedőnek és feleségének, Lassgallner Erzsébetnek fia.1 

Ifjúságáról, tanulmányai menetéről csak száraz statisztikai adatok 
maradtak. Tanult Lőcsén és Pozsonyban, honnan külföldre 
menvén (1788) a jenai és göttingai egyetemeket kereste fel. 
Ugyanakkor volt kint Kralovdnszky András, a későbbi jeles kés-
márki, eperjesi legvégül pedig .soproni tanár 2 Kis János, a hires 
szuperintendens3 stb. és ugyancsak künn, még pedig vagy Jénában 
vagy Göttingában kötött sírig tartó barátságot Schuderoff Jonathán, 
későbbi ronneburgi szuperintendenssel és a maga korában jónevű 
egyházi szónokkal és íróval. Hazájába visszatérve, 1793-ban a 
lőcsei ev. gimnázium igazgató-tanárának választatott meg és ezen 
minőségben huszonkét évig maradt Lőcsén, nevezetesen 1815-ig, 
mikor Kolozsvárra megy lelkésznek, ahol ismét huszonkét esz-
tendőt tölt, 1837 ápril 14-én bekövetkezett haláláig. Lőcsén inkább 
pedagógiai működése köti le figyelmünket, Kolozsvárt ellenben 
irodalmi és gyakorlati lelkészi működése lép előtérbe. 

Az első lőcsei évek a boldog, gondtalan ifjúságnak az évei 
amint azt az Őz Pálhoz intézett rövid levelek4 néhány célzása 
bizonyítja. Liedemann kellemes társalgó, jó modorú fiatal ember 
és jó táncos lehetett, mert rendesen meg van híva a lőcsei házi-
bálokba, lakodalmakra és ebben a víg környezetben igen boldognak 
is érezte magát. Ε mellett feltüntetik a levelek Liedemann egy 
másik jellemvonását: nemes szivét, áldozatkészségét. A szeren-
csétlen Őznek, ki később a Martinovics-féle összeesküvés áldozata 
lön, anyagi támogatást küld és mindenáron azon van, hogy neki 

1 Az iglói róm. kath. lelkészi hivatal anyakönyvének rávonatkozó adatai 
ezek : Martinus Liedemann, nat. 1767 nov. 6. Parentes : Dominus Martinus 
Sámuel Liedemann et Maria Elisabetha mercator. (Az iglói ev. egyházközség 
anyakönyve ugyanis csak 1783-mal kezdődik). Scherlacher Sándor szíves 
közlése. 

* L. Haan: Iena Hungarica 98 s. k. 
* Kis János emlékezései (Uj kiadás) 130 lap. 
4 Négy levél 1793—1794-ből. Quart. Lat. 2312. sz. a Μ. N. Muzeumban. 
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tiszttartói állást szerezzen, nem rajta mult, hogy ez nem sikerült. 
1797-ben megnősült, elvevén a kolozsvári illetőségű Aíauksch 
Teréziát. Ε frigyből öt gyermek, még pedig három leány és két 
fiú származott, ép ez utóbbiak azonban a szerető apa nagy fáj-
dalmára nem érték el a férfikort. Liedemann nyilvános működése 
új korszakot nyitott a lőcsei ev. egyház és latin iskola életében 
Amit érdemes elődje, Chrastina Illés dicséretesen megkezdett, azt 
ő nagy energiával és fényes sikerrel folytatta. Igen szerencsés 
viszonyok között a német irodalom virágzása korában volt Német-
országban és teli becsvágygyal, újító tervekkel és eszmékkel 
foglalta el rektori és tanári állását. Bizonyára az ő érdeme, hogy 
a gimnázium a külvárosból a városba, a Hain-féle házba, helyeztetett 
át.1 Ennél is nagyobb érdeme azonban az intézet belső fellendítése. 
Az ő buzgóságának volt köszönhető, hogy a teologiai és bölcsé-
szeti tárgyak felvétele által a gimnázium „líceumi" jelleget nyert. 
Nagy körültekintéssel választotta meg kartársait, úgy hogy a lőcsei 
intézet igazi virágkora az ő rektorságához fűződött, (különösen a 
XIX. század első évtizedében.) Ő hozza be a félévi osztályozási 
táblázatokat és általában fegyelmi és tanítási tekintetben minta-
szerűvé igyekszik fejleszteni intézetét. Hogy milyen sikerrel, 
bizonyítja az 1805 évi július 8 és 9-én a tiszai kerület szuperin-
tendensének elnöklete alatt „cum applausu" végbe ment vizsgálat. 
(Kupecz-Demkó i. m. 50.) Végre felemlítendő, hogy a nevelés 
síkeresebbé tételéhez, magánintézetet állított fel tizenkét nemes 
ifjú számára, melyben a leghelyesebb elvek szerint folyt a ne-
velés munkája.2 Igaz, hogy az intézet tizennégy évi fennállás 
után megszűnt, de hogy nem Liedemann hibájából, bizonyítják 
kortársainak elismerő nyilatkozatai.3 Ezen sokoldalú és gazdag 
sikerű működése mellett a pappá avatott Liedemann szószékre 
is lépett a lőcsei és késmárki templomban és egyes beszédei 
meg is jelentek nyomtatásban, de ezekről későbben más össze-
függésben szólunk. 

Családi összeköttetései miatt többször hívták Kolozsvárra 
(feleségének szülei ott laktak és egyetlen fia is) de hősünk csak 
1815-ben engedett a felhívásnak. Távozásának főokát tehát már 
elmondtuk, a többi okot maga mondja el lemondó beszédében. 
(Literarischer j\[achlass des ehemaligen Ersten Professors und 
Rektors am Leutschauer Ev. Gymnasium Augs. Conf. und jetzigen 

1 Kupecz-Demkó: A lőcsei egykori ág. ev. gimnázium és a jelenlegi m. 
kir. áll. főreáliskola története. Lőcse, 1896. 49 s. k. lapokon. V. ö. Andenken 
an die 300 jährige Jubelfeier der ev. Gemeinde in der k. freistadt Leutschau 
1844, 114 lap. 

'Lá sd bővebben Szelényi: Régi nevelő-intézetek a Szepességen. (Közle-
mények Szepes vármegye múltjából 1915 16—23. Továbbá Schedius: Zeitschrift 
von und für Ungarn IV. Pesth 1803. 186-200. 

3 S. Bredeczky: Reisebemerkungen über Ungarn und Galizien. Wien 1809. 
I. 154. s. k. Továbbá : (Glatz) Freimütige Bemerkungen eines Ungars über 
sein Vaterland. 1799. 290. s. a. 
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Oberseelen hirten an der Klausenburger Εν. Kirchengemeinde 
Μ. L. seinen geliebten Leutschauern zum Andenken gewidmet 
bei seinem Abschied in Monat Juli 1815. 1. Geschichte der 
Leutschauer ev. Kirchengemeinde A. C. und ihres Kirchen-
gebäudes, vorgelesen am Jubiläumfest derselben 11 Juli 1813. 
2. Resignation des Rectorats. 3. Antwort des löbl. Convents. 
4. Abschiedspredigt den 10 Juli 1815 gehalten.) Távozásának 
megindokolása igen érdekes és jellemző. Elsősorban arra hivat-
kozik, hogy testi erejének nagy hanyatlását (kimerülését) tapasz-
talja, az idegek nagy érzékenységével, ami a lőcsei iskola és 
ifjúság vezetésére már nem teszi alkalmassá, ezért választja a 
csendesebb ( ? ) kolozsvári lelkészséget. Felemlíti továbbá a 
kolozsvári rokonok hívó szózatát és végül azt, hogy hosszabb 
idő óta azt a vágyat táplálta, hogy életének utolsó napjait egészen 
a vallás közvetlen szolgálatában töltse el. Búcsúbeszédében az 
apóst. tört. XXI. 1 2 - 1 4 . v. választván alapigékül, kifejtette, hogy 
jó emberek elválása alkalmával mivel vigasztalódjanak a hátra-
maradók és mivel az eltávozó. Ugy lemondó, mint búcsúbeszéde 
mutatja, hogy mily benső, meleg viszony fűzte a lőcseiekhez, 
mennyire nehezére esett az elválás és mennyire szerették tartóz-
tatni, de az önfentartás kötelességére való hivatkozása lőcsei 
barátait és híveit a megváltozhatatlanba való megnyugvásra kész-
tette. így mégis végbement Liedemann eltávozása. 

De nagyon csalódnánk, ha azt hinnők, hogy távozásakor el-
fáradt, kimerült aggastyán volt, hiszen Liedemann még csak 45 éves 
volt, és ha talán belefáradt is a sok vesződséggel járó tanári és 
igazgatói teendőkbe, és ha talán gyöngélkedett is ideig-óráig 
Lőcsén, Kolozsvárt ismét csupa tevékenység, energia, szorgalom 
volt. Liedemannt 1815. május 19-én választják meg Kolozsvárra, 
junius 2-án a konzistorium kinevezi és augusztus 5-én érkezik 
Kolozsvárra, hogy hivatalát elfoglalja, melybe Neugeboren szuper-
intendens iktatja be. Érdekes, hogy a templomba trombita és 
dobszó mellett kisérték.1 

Liedemann nem tekintette „sine cura"-nak kolozsvári állását, 
hanem azonnal észrevette, hogy hol és mi a teendő és derekasan 
hozzá is látott a munkához. Mikor Kolozsvárra került, az ottani 
ev. gyülekezetnek csak imaháza volt és ez is meglehetős rozoga 
állapotban2 Liedemann azonban abban a meggyőződésben volt, 
hogy a vallás csak úgy fejtheti ki teljes befolyását az emberekre, 
ha az istentisztelet külsőleg is méltóságos és ünnepélyes és 
ezért elhatározta, hogy addig nem nyugszik, míg megfelelő templom 
fel nem épül. 1816-ban a szószékről több beszédet tartott ez 

1 Fabry Viktor, kolozsvári ev. lelkész közlése az egyházi jegyzökönyvek 
alapján. 

2 Gedächtnispredigt zur dankbaren Erinnerung an Herrn Martin 
Liedemann gehalten von Georg Gottlieb Hintz. . . . 24 s. k. és Huttern Berta 
úrnőnek szíves közlései. 
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ügyben1 és minden mai alkalmat felhasznált, hogy a kishitüeket 
és félénkeket megnyerje eszméjének. Mivel pedig jó példával járt 
elől, amennyiben saját vagyonát is felajánlotta erre a célra, a 
siker sem késhetett soká. Buzdításának hatása alatt nem egészen 
egy hónap alatt 30.000 frt-ot (W. W.) jegyezteti és 1816. május 
29-én végbemehetett az alapkőletétel ünnepélyes aktusa. És mi-
nél inkább fokozódtak az akadályok, amennyiben a kiszemelt 
talajt ismételten elárasztotta a víz, annál erélyesebb, buzgóbb lett 
a kolozsvári lelkész. Szuperintendense és királya engedélyével 
Magyarország és Ausztria több városában megfordult, prédikált 
és adományokat gyűjtött, majd írásban fordult Európa összes-
protestáns fejedelmeihez és igy mindig volt pénz a megkezdett 
építkezés tovább folytatására. Nagyszerűen értett ahhoz, hogyan 
kell a hívek áldozatkészségét felkelteni, igy pl. a kolozsvári nők 
magokra vállalták az oltárkép költségeinek előteremtését. Sok 
családban még azt is megtették, hogy egy éven át egy étellel 
kevesebbet főztek és ennek árát szintén a templom céljaira aján-
lották fel. Ö maga pedig e célnak áldozta fel szép vagyonát, 
napjainak nyugalmát, míg végre 13 esztendei buzgólkodás után 
megérhette a nagy örömöt: 1829. végén, az első Adventvasár-
napon fel volt avatható az uj templom. A ma is használatban 
lévő templomban elhelyezett emléktáblán a következő felirat áll: 
Der Bau dieses Gotteshauses A. C. wurde 1816 begonnen und 
1829 vollendet. Verdient machten sich dabei die aufeinander 
folgenden Curatoren : Joh. Mart. Mauksch, Joh. Theil und Dan. 
Slaby, der Ingenieur Sani. Hermann, der Preceptor Math. Rischany 
und der Prediger Mich. Bell, vor allen aber der damalige Pfarrer 
Martin Liedemann. Bizony, ha Liedemann nem is tett volna egyebet, 
mint hogy a templom fölépítését lehetővé tette, már ezzel érdemet 
szerzett az utókor hálájára. Pedig ő jóval többet tett. Mindig 
lelkesedéssel és meggyőződéssel hirdette a keresztyén vallás 
igazságait és igyekezett azok számára az emberi sziveket meg-
porhanyitani. Gondosan kidolgozta egyházi beszédeit, ha azok 
előadása élete végén nem is volt mindig a legvonzóbb! Hűségesen 
teljesítette a lelkigondozás, lelkipásztorkodás kötelmeit is. Meg-
ismerte és felkereste híveit örömben, bánatban egyaránt és rend-
szerint megtalálta a szükséges vigasztaló, felemelő szót. Hibái 
persze ő neki is voltak, erélye némelykor kelletlenül érintette a 
habozókat, olykor talán merev vagy nyers is volt, de azért nem 
volt egyén a gyülekezetében, aki őt nem tisztelte volna. De nem-
csak, hogy munka és fáradság, gond és küzdelem volt kolozsvári 
élete, a csapások sem maradtak el. Mindjárt ottléte harmadik 
esztendejében elvesztette feleségét és röviddel rá fiát. 

Nagy fájdalmát kifejezi a két ránk maradt (ma már szokatlan 
terjedelmű) gyászjelentés. Mindkettőt szorul szóra közöljük. 1. „Die 

1 Zwo Predigten in Bezug auf den Bau eines neuen Bethauses für die ev 
Kirchengemeinde . . . zu Klausenburg gehalten im jähre 1816. 
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kostbarste Perle aus dem Schatze meiner Güter; die lieblichste 
Blume aus dem Kranze meiner Freuden; meine theure Gattin 
Maria Theresia Liedemann geborene Maucksch ist nicht mehr' 
meine Zierde und mein Glück! Am 12-ten Juli, um die Mittags-
stunde gieng sie heim — zum Allvater, mit einer Fassung, die 
nur aechte Religiositaet gewaehren kann; und ließ — ach nur 
allzufrüh ! einen schwergebeugten Gatten, einen trauernden kranken 
Sohn und drey sich nach der besten Mutter sehnende Töchter 
verwaist zurücke; nachdem sie ihr musterhaftes Leben nicht auf 
volle 40 Jahre gebracht; wohl aber mich — ihren Gatten mehr 
als 20 Jahre lang, unaussprechlich beglückt hatte. — Sie ruhe 
sanft die Edle! und erndte nun in besseren Welten die schoenen 
Früchte ihrer ausgezeichneten aecht weiblichen Verdienste! Am 
14. Juli, Abends um 6 Uhr, wird die erblasste einst so schöne 
Hülle der schönsten Seele, im Gefolge einer klagenden Mutter 
und gerührter Verwandten, den Ueberresten ihres unvergesslichen 
Vaters zugesellt. Wer höhere Tugend zu schaetzen vermag, der 
weine mit uns um den frühen Verlust der Trefflichen! Martin 
Liedemann." A másik igy hangzik: 11. 7rauer-Anzeige. Wie wenn 
ein furchtbar tobendes Gewitter, nachdem es sich zuvor durch 
dumpfes Rollgetös, aus weiter Ferne angekündigt hat, jetzt immer 
naeher rückt, und immer staerker draeut bis es zuletzt den an-
spruchlos losen Baum erreicht und nun mit einem Doppelschlag, 
zuerst die schöne Krone dieses Baumes, und dann den rechten 
bliithevollen Haupt-Ast splittert: So streckte Krankheit meine 
Kinder und die Mutter, oft, auf lange, schwere Krankenlager hin, 
bis endlich das, was ahnend ich schon laengst befürchtete, ge-
schah Sie starb, die gute Mutter meiner Kinder; — ach! mit 
ihr die beste Freude meiner Tage; — und bald nach ihr, mein 
Sohn - der Einzige! — Am 19ten des Mondes, der hinter so 
gar schweren schwarzen Wetterwolken an dem Horizonte meines 
Daseyns, trüb und bleich vorüberzieht, als der frühe Morgen 
graute, gieng der, seiner Mutter zu getreue zwanzigjaehrige Sohn 
Tobias Samuel Liedemann der früh Vollendeten schnell nach; und 
hatte trostlos mich — verzweiflungsvoll zurückgelassen, gaeb' es 
nicht eine höh're Kraft — Religion genannt, die auch den Schwer-
gebeugten noch stützt und erhaelt. Wer meinen tiefen Schmerz 
nicht mitfühlt, sich ihn nicht einmal recht denken kann; o! der 
hat sicher meine Gattinn nicht gekannt, nicht meinen Sohn; — 
es waere denn, sein Herz haett' etwa nie für eine fremde Brust 
gar hoch emporgeschlagen, er habe keine zarte holde Gattinn, 
keinen hoffnungsvollen Sohn jemahls verloren. Wer aber weiss, 
was Trennung heisst von Liebenden und auch Geliebten: der 
zolle meinem Schicksal eine Thraene sanften Mitleids, und lindre 
dadurch seine Bitterkeit, Sonntags am 20ten July, schlag 6 Uhr 
Abends wird die verblühte blasse Hülle des schoenen Jünglings, 
der Mutter-Erde übergeben, um einst noch schoener und noch 
herrlicher sich zu entfalten. 
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Ueberzeugt von der allgemeinen Theilnahme an meinem Miss-
geschick bitte ich mit jeder Condolenz mich zu verschonen. Der 
gröste Schmerz ist immer stumm und liebt die Einsamkeit. 
Klausenburg. Am 19ten July. 1817. Martin Licdemann. 

A kettős veszteség tehát nem verte le lelkészünket, nem vette 
el életkedvét: vigaszt talált vallásos hitében és a munkában, 
Miután tanári és lelkészi működését már röviden méltattuk, most 
eltérhettünk tevékenységének új és ránk nézve legfontosabb ágára: 
irodalmi munkásságára. 

Liedemann aránylag későn lépett irodalmi termékeivel a nyil-
vánosság elé t. i.: 1812-ben. Ekkor adja ki egyik Késmárkon 
tartott beszédét (Versuch einer Lösung der Aufgabe: Wie lassen 
sich frühzeitige Todesfälle edler und gemeinnütziger Menschen, 
mit der Güte und Weisheit der göttlichen Regierung vereinigen? 
Leutschau.). Ezt követi már emiitett irodalmi hagyatéka (1815) 
és 8, Kolozsvárt elmondott egyházi beszéd. Legnagyobb dolgo-
zatai egy pedagógiai tárgyú (Ueber einige Mängel des öffentlichen 
Unterrichts nebst Angabe der Mittel zu ihrer Beseitigung. Leutschau. 
1823) és két összetartozó, népszerű filozófiai-teologiai munka: 
1. Agnes die standhafte Dulderin oder die Kraft der Religion und 
des Gebets schwere Leiden zu lindern. Nach einer wahren Be-
gebenheit zur Erläuterung einer philosophischen Theorie bearbeitet. 
Leutschau. 1828, és : Briefe über die Freiheit des menschlichen 
Willens. Ein Versuch, die Freiheit mit der sich überall aufdrin-
genden Naturnothwendigkeit in Einklang zu bringen. Als Er-
läuterung zu Agnes, die seltene Dulderin. Neustadt a. d Orla. 
1833. Mindkettő névtelenül jelent meg s legutolsó L. legtudo-
niányosabb és talán legérdekesebb műve. 

Ε felsorolásból látható, hogy L. irodalmi működése nem 
mondható gazdagnak legalább, ami megjelent, össze-vissza nem 
sok. De nem volnánk igazságosok, ha csak ezek alapján itélnök 
meg szellemi erejét. Schuderoff leveleiből ugyanis kitűnik, hogy 
számos más terve is volt Írónknak, hogy több kész munkáját 
kéziratban megküldötte neki és Zschokkénak, de ezek elvesztek, 
legalább a családnál ezeknek semmi nyoma, ellenben megmaradt 
harminc kidolgozott egyházibeszéd, négy elmélkedés és két töredék: 
Ansichten und Ideen einer höheren Prüfung vorgelegt (nevelés-
tani tárgyú, négy oldal) és Gang der neuen französischen Revo-
lution 1830 rövid naplóféle, négy oldal. Bizonyos tehát, hogy több 
elveszett, mert nem kapott kiadót. — Más kérdés azonban, hogz 
túlságos nagy-e veszteségünk irodalomtörténeti szempontból. A" 
elveszett filozófiai munkák ugyanis szintén az „Agnes" és „BriefeA 
eszmekörében mozogtak. 

Ismertessük először pedagógiai munkáját, azután az akarat 
szabadságáról értekező két munkáját („Agnes" és „Briefe") és 
befejezésül egyházi szónoklatait. 

Azt már láttuk, hogy mint gyakorlati pedagógus Liedemann 
lőcsei tanár korában jeles nevet vívott ki magának. Nevelőintézete 
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az előkelők köreiben oly jó hírnévnek örvendett, hogy pl. Szirniay 
Ádáin szeptemvir is ott nevelkedett. (Szinnyei: Magyar Írók VII, 
1212.), Eleve várható tehát, hogy egyetlen pedagógiai müvében 
is lesz mondani valója, annál is inkább, mert kora pedagógiai 
irodalmában is megfelelő jártasságot szerzett. (Denzel, Sailer, 
Pestalozzi.). Ide vágó müve két főrészből áll, az egyik az elemi 
és polgári iskola, a második a latin iskola hiányaival foglalkozik. 
L. hibáztatja, hogy az elemi iskolai oktatás az olvasás, irás, szá-
molással és .vallástannal kezdődik, tehát oly tárgyakkal, melyek 
iránt a gyermekeknek csak igen csekély a fogékonyságuk. Leg-
jobb volna tanítóképzőket felállítani és belőlük a legügyesebb 
tanítókat ép a legalsóbb osztályok számára kiválogatni, hogy a 
gyermekeket minden könyv nélkül szórakoztassák és egyszersmind 
oktassák, persze egy vagy '/2-órás tanításról itt még szó nem 
lehet. Vagyis L. szerint értelemgyakorlatokkal kezdendő meg a 
tanitás (a gyermek minden fogalmának szemlélet kell, hogy ké-
pezze az alapját!), csak azután következik az olvasás stb. Minden 
tárgy vonatkozásba hozandó az Istennel. Ha pedig a leányisko-
lákban Pestalozzi elvei szerint jó anyákat képezünk, akkor javulás 
lesz az egész vonalon. Az első két tanév u' án következő tan-
folyamokban az olvasás, irás (e kettő összekapcsolva) és szá-
molás van soron (4 alapművelet.). Ne a német, hanem a latin 
betűkkel kezdjük, az irás pedig palatáblán palavesszővel történjék, 
Az olvasás olvasógépekkel megkönnyíthető. 

Szükség esetén alkalmazható a Bell-Lancaster-féle módszer. 
Az értelemgyakorlatokat folytatjuk fejszámolás és Európa tér-
képéhez való utazás által. Egyéb tárgyak: gyakorlati tanítás a 
vallásban Simon szerint, természetrajz, természettan, világtörténet. 
A III.-dik szintén két évfolyamra terjedő elemi osztályban a 
következő tárgyak fordulnak elő: szép- és helyesírás, német 
nyelvtan, a keresztyén vallás főtételei, földrajz térképrajzolással 
(kiindulva a ház és városból, nem pedig a glóbus magyarázatából), 
az elv itt ez: non multa sed multum. A haszontalan terminológia, 
fölösleges nevek és részletadatok elhagyandók. A természetrajz-
és tan oktatásánál elengedhetetlen természetrajzi gyűjtemény és 
megfelelő fizikai eszközök. Végül szükséges az előző osztályokban 
megkezdett tárgyak folytatása, matematika és geometria, Pestalozzi 
módszere szerint. Az eddig tárgyalt három osztályú (hat évfolyamú) 
elemi iskola mindenkinek egyformán szól, utána a tanulók külön 
csoportokra válnak, belépvén a polgári, vagy a latiniskolába. 
Amabban taníttatnak: szép- és helyesírás gyorsírási gyakorlatokkal, 
aritmetika, technologia, rajz, ének, vallástan, a haza topográfiái 
leírása és története. Itt emlékszik meg L. a fegyelem fenntartásáról 
és tanulásra ösztönzésről és annak három eszközét különbözteti 
meg: 1. bot vagy pálca, 2. Bell Lancaster módszere (a becsület-
érzés fölkeltésével), 3. Pestalozzi iskolájában a tanuló szeretete 
a szülei és tanítói iránt. Az utolsó szerinte kétségkívül a legjobb 
nevelési mód. de az első sem mellőzhető egészen, mert még nem 
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minden anya Gertrud. A becsületérzést fel lehet még kelteni a 
táblákon való osztályozással, a tanulók érdem szerinti ültetésével, 
kis jutalmakkal. Büntetések lehetnek: a közös üdülésekből való 
kizárás, a lusták padja, erkölcsi elvadulás esetén testi büntetés. 

A latin iskolákról szóló szakaszban, Gessnerre hivatkozva, a 
grammatikai módszer ellen fordul, mert a nyelvtan mint a filo-
zófiának egyik része nem gyermekeknek való. A nyelveket 
gyakorlatilag kell tanítani, a szabálv az utolsó. A deklináció 
tanításánál használjunk oly táblázatokat, melyeken az esetek 
végződései vannak feltüntetve. A latin gyakorlatoknak naponta 
három órát lehet szentelni, a többi három a tanultak ismétlésére 
és a szép- és gyorsírás, aritmetika, a földrajz, történet és vallástan 
tanítására fordítható. A következő osztályban napi négy órában 
taníthatni a latint és itt már fordítási gyakorlatok is végezhetők, 
e célra külön „chrestomathiák" kellenek a latin írókból, a harmadik 
osztályban mind a hat óra fordítandó a latinra, oly érfelemben, 
hogy most már minden tárgy latin nyelven adatnék elő, ellen-
tétben a polgári iskolával, a hol a tannyelv mindvégig a német 
nyelv. Elmaradnak a latin iskolában a technológia és mechanikus 
ügyességek. A rajz és zene a magánszorgalomra marad. A három 
latin osztályra következik három propedeutikus, az elsőben meg-
ismerkedik a hallgató a latin nyelvtannal, a másodikban tanulja 
a retorikát, ellenben nem kell külön osztályt szánni a poétika 
tanulmányozásának, különösen a verselés erőltetése helytelen. 
Azt azonban nem mondja meg Liedemann, hogy mi legyen a 
harmadik propedeutikus osztály tárgya, e helyett a görög nyelv 
nevelő értékéről szól. Elismeri jelentőségét és becsét, de mivel 
Magyarországban a latin nyelv a tudósokra, üzletemberekre és 
a nyilvános hivatalnokokra nézve élőnyelv számba megy és mivel 
annyi a hazai nyelv, (négy-öt), le kell mondanunk a görög nyelv 
és irodalom tanulásáról. Hiszen úgyis vannak már sikerült fordításai 
a klasszikusoknak és nem szabadna elhanyagolni az újabbkori 
lángelmék elmeszüleményeit sem. A teologusok és hivatásos 
filológusok természetesen tovább is tanulnák a görög nyelvet. 

Liedemann művének befejező része nem elégít ki. Azt vártuk 
volna, hogy a tapasztalt gimnáziumi tanár ép a gimnáziumról 
ejt több szót és mond el megszívlelhető dolgokat, e helyett 
az nyeri meg tetszésünket, amit az elemi és polgári iskolákról 
mond, csak a grammatikai módszer elleni küzdelem és a görög 
nyelv ől mondottak érdemelnek figyelmet. Ellenben megdöbbent 
a latin nyelvnek ő általa juttatott predomináns helye, különösen 
akkor, ha meggondoljuk, hogy ezt a javaslatot két évvel tette 
a korszakos 1825. évi országgyűlés előtt! Az, amit nemzeti 
érzésnek nevezünk és a mi ma elválaszthatatlanul a magyar 
nyelvhez van hozzáfűzve, tehát nem lüktetett ő benne, amit 
különben környezete eléggé megmagyaráz. Liedemann dolgozata 
e mellett olyan benyomást tesz, mintha előre megszabta volna 
terjedelmét és így tulbőven értekezvén az alsóbb iskolákról, a 
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latin iskoláról mondandókat rövidre kellett fognia, ami semmikép 
sem vált munkája előnyére. Bizonyosra vesszük, hogy a közép-
iskola metódikájáról többet és jobbat tudott volna mondani, ha 
lett volna érkezése rá. 

Áttérve munkáinak második csoportjára, állapodjunk meg az 
Ágnes c. regénynél. Maga mondja mi adott alkalmat e műve 
megírására. Több német lapban megjelent egy nő története, 
melynek veleje az volt, hogy egy a legszebb viszonyok közt élő 
úriasszony váratlanul hűtlenséget követett el urával szemben, amihez 
aztán az egyes lapok sértő megjegyzéseket fűztek. Liedemann 
tehát a női nem reputációja érdekében ragadott tollat és ki akarta 
mutatni, hogy nem szabad a külső tett után ítélni. Még ott, 
a hol a bűn beigazoltnak látszik, sincs joga az embernek a 
cselekvő egyén moralitása felett ítéletet mondani ·— ez csak az 
δ lelkiismeretének és az istenségnek a dolga. Ezt a tételt, mely 
világot vet az akarat szabadságáról vallott felfogásra is, Liedemann 
a következő történettel illusztrálja: Ágnes, a gazdag Murrmann 
bankár leánya ép akkor született, mikor apját súlyos anyagi 
veszteség érte. Anyját is tizenegy éves korában elvesztette és 
most gyöngélkedő apja házát nővére, egy özvegy alezredesné, 
vezeti. A gőgös nagynéni a leányt pedáns divatbábbá próbálja 
átformálni, de belső magvát, nemes szívét nem tudja megváltoz-
tatni. Majd meglátogatja őt anyai nagyatyja és felismervén a leány 
fonák helyzetét, magával viszi Pétervárra. Itt ismerkedik meg a 
tizenöt éves gyönyörű leány Waldau gróffal, aki megkéri a kezét, 
de a nagyapa kiköti, hogy a gróf, akit ép akkor egy távolabbi 
tartományba helyeztek át, egy félévig tartsa titokban a dolgot és 
ne is levelezzék unokájával, hogy mindketten kipróbálhassák 
szerelmüket. 

Közben a nagyapa hirtelen meghal, Ágnesnek haza kell térnie 
Casselbe beteg átyjához és gonosz nagynénjéhez és most az in-
trika Pétervárt és Casselben megakadályozza a két szerelmes 
Írásbeli és személyes érintkezését. Mikor találkoznak, Ágnes már 
apja egyik jótevőjének a fiához, a fiatal Biedermannhoz ment 
feleségül. Sokáig tart, rnig az egész szörnyű összeesküvésről 
lehull a lepel. Ekkor Ágnes megpróbáltatásnak fogja fel a dolgot 
és szerelmese, a gróf a vallásban keres menedéket. És Ágnes 
állhatatos marad akkor is, mikor iszákos ura vele rosszul kezd bánni 
és nem hajlandó a grófot követni, mikor pokollá lett házas életéből 
el akarja szöktetni. De mikor a gróf Ágnes visszautasítása miatt 
öngyilkossá akar lenni, Ágnesben végre mégis felülkerekedik a 
szerelem és most már kész a grófot követni. De megüzeni roko-
nainak, „hogy igy kellett neki cselekednie, sorsa kényszeritette 
rá" (i. m. 226.). Ezután minden gyorsan jóra fordul. A gróf 
megindítja a valópört, melynek eredményekép Ágnesnek meg-
engedik, hogy újra férjhez mehessen, urának ellenben megtiltják 
a házasodási, nehogy más ártatlan lányt is boldogtalanná tegyen, 
a gonosz nagynéni pedig szigorú büntetésben részesül: „So hüllt 
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die allezeit weise und gütige Vorsehung sich zuweilen in schwere 
Gewitterwolken; tritt dann aber am Ende in desto schönerem 
Sonnenglanze hervor, und die geweinten Tränen verwandeln sich 
in einen wohltätigen Tau zur Befeuchtung nachfolgender Freuden" 
(i. m. 245.). Ε regény irodalmi értékéről nem szükséges beszél-
nünk, nem is tart rá igényt, hiszen Liedemann vele csak filozófiai, 
teologiai elméletét akarta illustrálni. Ez utóbit pedig az „emberi 
akarat szabadságáról" szóló leveleiben fejti ki. Lássuk tehát 
ezeket is. Barátja Schilderoff volt az, aki néhány ajánló szóval 
bevezette e művet és ugyanő közvetítette a munka kiadását. 
Mint a kiadónak Liedemannhoz és annak rokonaihoz intézett 
leveleiből kitűnik, e mű nem örvendett valami nagy kelendőségnek, 
sok példány maradhatott a nyakán, de ezek jórészt elkallódtak, 
ugy hogy e mű ma már meglehetősen rií.va. (Magyarországon 
egyátlalán nincsen meg, nekem a breslaui egyetemi könyvtárból 
sikerült megkapnom). Főbb gondolatait a következőkben adjuk. A 
gyakorlati filozófia tanai közül egyik sem nagyobb fontosságú, 
mint az ember erkölcsi szabadságáról szóló. Vele áll és bukik 
az erkölcsiség, beszámítás, büntetés és következéskép a lélek 
halhatatlanságáról és Isten létéről szóló tanok is (i. m. 1). Liede-
mann azt vallja, hogy az ö teóriája a kritikai filozófia alapelvein 
nyugszik m. p. nem a legújabb, hanem a Kanti és legközelebbi 
Kant-magvarázók felfogásán. De szerinte mig a kritikai filozófia 
szabadságtana sem különbözteti meg eléggé az érzékfelettit a 
jelenségtől. Már pedig a szabadság csak intelligibilis, tisztán szel-
lemi és érzék feletti predikátuma lehet az emberi szellemnek, tehát 
nem illetheti meg az empirikus, a jelenségvilágot (i. m. 13). Az 
akaratnak, illetőleg a szabadságnak három fokát lehet megkülön-
böztetni: 1. Állati érzéki szabadság, mikor homályos képzetek, 
ösztönök határozzák meg az akaratot. 2. Értelmi emberi szabadság, 
mikor az ember már nemcsak érzékisége követeléseitől, hanem 
értelme törvényeitől is függ. 3. A tisztán szellemi, igazi erkölcsi 
szabadság, mikor a praktikus észtől nyújtott erkölcsi törvény 
világos tudatával határozunk. Ennek lényegéhez tartozik tehát 
1. az öntudat, 2. az erkölcsi törvény világos képzete, 3. a köte-
lesség megszegésére ösztönző ingerek. Beszámítás csak ebben 
az esetben lehetséges (i. m. 22). Az ember külső cselekvényei a 
természeti szükségességnek vannak alávetve, de éppenséggel nem 
közönyös, högy én mint önálló és erkölcsi lény mikép viselkedem 
velők szemben és ép a cselekvés ezen legbensőbb förmája az 
érzület esik erkölcsi megítélés alá. A külső cselekvések az érzéki 
világ jelenségei és mint ilyenek az örök kauzalitásnak vannak 
alávetve tehát a szabadság és erkölcsiség tulajdonitmányai rájuk 
nem alkalmazhatók, de igenis felállítható velük szemben a kérdés: 
hogyan viselte magát az ember szelleme e cselekvésnél? A kettő 
ugyanis nem egy. Egy külsőleg jótékony cselekvés megfér a leg-
rosszabb érzülettel is. De csak ha megegyeznek, lehet erkölcsileg 
jó vagy rossz cselekvésről szó. Meine Ansicht — mondja L. -—steht 
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zwischen der des Spinoza, welche die Freiheit zur Natur herab-
würdigt und jener des Hrn. Prof. Schelling, welcher ganz ent-
gegengesetzt, die Natur zur Freiheit erheben will, mitten inne, 
indem ich beide Freiheit und Natur, ihre eigene Wege gehen 
lasse bald parallel, bald convergierend, bald divergierend" (i. m. 
30). Mivel a szabad szellem belső öntevékenysége külsőleg nem 
ismerhető fel, egyetlen külső cselekvésről sem lehet teljes ha-
tározottsággal állítani, hogy erkölcsileg jó-e vagy rossz. Ez az 
Isten és a bennünk lakó Isten: a lelkiismeret dolga (i. m. 44). 
Ugy a külső cselekvés ( = tett) mint a belső elhatározás szükség-
szerű, mert tőlünk független tényezők hozzák létre, csak az a 
mód, melyet a szellem ez elhatározás alatt tanusit, nincs a szük-
ségszerűségnek alávetve (i. m. 51). A szabadság kérdésénél tulaj-
donképen nem arról van szó, hogyan hozom létre cselekvéseimet 
a szabadság és szükségesség segítségével, hanem arról, hogyan 
számíthatom be a magam cselekvéseit, mikör a természet álta-
lános kényszerűségével folynak be? (i. m. 64). „Der ganze Unter-
schied zwischen meiner und der alten Lehre liegt in einem ein-
zigen Worte, an, welches an die Stelle des Wortes durch gesetzt 
wird. Die alte Lehre behauptet, daß sich durch die äußere 
Handlung des Menschen seine absolute Freiheit zu erkennen 
gebe, indem diese es sei, welche jene ins Dasein rufe" (i. m. 79), 
Ezzel szemben L. azt állítja, hogy az emberi szabadság a külső 
cselekvény létrejövetelehez semmivel sem járul hozzá. De ha 
nem érvényesül a cselekvények által, érvényesül a cselek-
vényeken, mert az absolut szabadság mindig megvan, csakhogy 
a tiszta szellem szférájában keresendő, hiszen a szabadság nem 
egyéb, mint belső, az erkölcsi törvény világos tudatával össze-
kapcsolt önelhatározás. A következőkben (86—121. lap) L. 
leszámol azon kifogásokkal is, melyek eshetőleg elmélete ellen 
felhozhatók. így pl. kifejti, hogy a dicséretnek és gáncsnak az 
ő elmélete szerint is van értelme, mert mi tulajdonképen nem-
csak a tettet, hanem a személyt is megszoktuk mindenkor megítélni, 
föltételezve azt, hogy a phainomenon a noumenonal egyezik. — 
Nem enyészik el a különbség erény és bűn között sem, mert 
ezek tisztán szellemi fogalmak, tehát nem vonatkozhatnak magára 
a külső tettre. Erkölcsileg jónak és rossznak szintén csak a cse-
lekvés legbelsőbb formája nevezhető, erkölcsileg jó a jog és 
kötelességről való leghelyesebb meggyőződésemmel megegyező 
cselekvés; erkölcsileg rossz az ellentéte. A moralitás főelve: „cse-
lekedj mindig a helyes alapelvek által helyesbített lelkiismereted 
szerint,,. 

A empirikus és erkölcsi jellem pedig kölcsönhatásban állanak 
Az utóbbi is hat a külső életre, habár e magasabb abszolút, 
szabadságnak nincsen módja közvetlenül hatni a külső cselekvésre. 
Mivel a kauzális neus, mely a külső tetteket életbe hívja, nem 
élettelen gép, hanem fizikai és intellektuális erők összfoglalata, 
föltehető, hogy a külső cselekvés indító okainál, az ember tkpi 
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énje is leadja votumát, ha a többi hang túl is kiabálja, (i. m. 128.) 
Az utolsó levelekben vizsgálja írónk a külső tettek szükségszerű 
voltát, vagyis ismerteti azokat a tényezőket, melyek ezt a szük-
ségességet előidézik, megállapítja, hogy bár a külső cselekvények 
előre meg vannak határozva, mégis van értelme annak, hogy a 
külső magatartásra szabályokat adjunk, mert a külső cselekvést 
materiának tekintvén, azon kell lennünk, hogy a lehető legjobb 
matériát szolgáltassuk a szabadságnak. Végül úgy találja, hogy 
az ő elmélete azzal az előnnyel jár, hogy 1) az isteni gonviselés 
által vezetett oksági kapcsolatban való megnyugvást nyújt, 2) ál-
talános türelmet és elnézést eredményez és 3) hogy alázatosságra 
és szerénységre késztet. 

Nem könnyű dolog Liedemann bemutatott művéről teljesen 
tárgyilagos ítéletet mondani. Nemcsak azért nem, mert 30 évig 
tartó gondolkodásnak az eredményeit rakta le benne, de azért 
sem, mert a filozófia egyik legnehezebb problémájával akart tisz-
tába jönni, talán mint a legelsők egyike Magyarhonban és végűi, 
mert bár ez a legtudományosabb műve, mégis már levélformája 
mutatja, hogy a tudomány legszigorúbb mértékével nem mérhető, 
legalább az eszmemenet és stílus tekintetében több szabadságot 
engedett meg magának, mint az tudományos művekben szokás. 

Tudjuk, hogy ma az akaratszabadság problémája a filozófiai 
kutatás homlokterében áll és az eredmény: a nézetek oly sok-
félesége, az ellentétek oly merevsége, hogy még hosszú idő telhet 
el a végleges megoldásig ha ez egyáltalán elérhető! A vita 
mai állását tekintve kedvünk volna Malebranche szavát alkalmazni 
rá : „La liberté c'est un mystére". Bizonyos, hogy ma a proéma 
sokkal komplikáltabb, mint a milyen Liedemann korában vob. Az 
első dolog a probléma csomójának kibogozása, az előforduló 
fogalmak egyértelmű meghatározása és használata, a kérdés ergyes 
részeinek elemzése a különböző szempontoknak különválasztáss 
és e tekintetben kétségkívül már helyes úton halad a mai kutatás, 
Igy pl. Windelband elterjedt művében 1 külön szól a cselekvés, 
választás és akarás szabadságáról, Böhm K.2 és utána Bartók Gy.3 

pedig jellemezve az ontologiai és axiologiai szempontot kimutatják, 
hogy az akaratszabadság problémája axiológiai probléma. 

És itt mindjárt rámutathatunk Liedemann levezetésének első 
fogyatkozására. Nála a kérdés axiologiai és ontologiai, illetőleg 
teologiai - metafizikai, pszichológiai és etikai oldala összefolyik. 
Némely fogalmat pl. az igazi akaratszabadságot többször meg-
határozza, mindig más szavakkal, ami a világosság rovására megy, 
egyes fogalmak pl. az öntudat, erkölcsi törvény, lelkiismeret meg-
határozásával ellenben adós marad. Szerencsésebb a szerző a sza-

1 L. Windelband : Über Willensfreiheit. 2 Tübingen 1905. 
2 Böhm : A filozófiai irányok megegyeztetésének lehetéségéről. Fii. köz-

lemények 1901. 
3 Bartók Q y . : Az akaratszabadság problémája. Kolozsvár 1906. 
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badság fokainak a felvételével, de hiányos ismét az akaratnak 
és akarat és szabadság viszonyának a leírása. Ő tulajdonképen 
nem az akarat, nem a választás szabadságáról beszél, hanem 
valami absolut (metafizikai) szabadságról, mely minden akarás, 
elhatározás, cselekvény mögött a háttérben lappang, illetőleg csak 
a noumenont illeti meg. 

És itt érünk a másik ponthoz. Liedemann Kantból indul ki, öt 
akarja tovább fejteni. Nézzük meg, hogy ez sikerül-e neki? Leg-
újabban is sűrűn történtek kísérletek Kant tanának átformálásával 
az oksági törvény és szabadság kibékülését lehetővé tenni. (Messer, 
Windelband stb,). Kant szerint tudvalevőleg a jelenségek világában 
kizárólag az oksági törvény, az intelligibilis világban pedig a 
szabadság uralkodik. Nem szólhatunk itt bővebben Kantnak nagy-
szerű, de nem egyöntetű megoldási kísérletéről, csak azt nézzük 
hogy Liedemann hogyan fogta föl Kantot? Ο is mint Kant, kettős 
természetet tulajdonit az embernek (az empirikus és intelligibilis 
természetet), minek következtében az ember mint a jelenségvilág 
tagja az oksági törvénynek van alávetve, mint az intelligibilis 
világ tagja ellenben szabadsággal rendelkezik. Csakhogy e tétel két 
szempontból nem kielégítő. Egyfelől ketté szakítja az embert és 
az ő fizikai és morális életét, másfelől mi szabadságot keresünk 
a tapasztalati világban is sőt éppen itt keressük és ezért oly 
szabadsággal, mely az érzékfeletti világban székel, nem érhetjük 
be. Ezt a nehézséget Liedemann maga is érzi és ezért kölcsön 
hatást vesz föl az empirikus és intelligibilis jellem, illetve a sza-
badság és nem-szabadság (lekötöttség) között, de ezzel a sza-
badság abszolút voltát ismét illuzoriussá teszi! Azt már láttuk, 
hogy az igazi szabadság meghatározása nem világos: az a mód. 
a hogy én (?) a tettre való elhatározásnál viselkedem; a cselekvés 
legbelsőbb formája az erkölcsi törvényre való vonatkozásában, 
az hogy hogyan és miért határozom el magam, a személyiségből 
folyó érzület stb. — körülírások inkább, de nem világítják meg a 
szabadság igazi lényegét és azt, hogy mi igazán szabad: az én, 
az intelligibilis jellem vagy az érzület? 

Liedemann állításainak egyéb gyöngéire már első kritikusa is 
rámutatott1 igy, hogy az önelhatározás számára azonos az er-
kölcsi törvény melletti döntéssel, továbbá, hogy a szabadság har-
madik feltétele, hogy ingereknek kell jelen lenniök a kötelesség 
megszegésére, mert oly egység, mely akármilyen ingertől függ, 
megszűnt feltétlennek lenni, pedig Liedemann ép ez utóbbit hang-
súlyozza. 

De nemcsak a kegyeletsértés bűneibe esnénk, hanem igaz-
ságtalanok is lennék Liedemann iránt, ha a jót elhallgatnék, mely 
müvében sem hiányzik. így észrevette ő már e kérdés sokféle 

1 Ergänzungsblätter zur Jenaischen Alig. Literaturzeitung 1834, Nr. 39, 
S. 307—310. Igen melegen ir, de inkább kivonatot ad, mint bírálatot a Theo-
logisches Literaturblatt zur alig. Kirchenzeitung. 1835. Nr. 124, S. 993-999. 
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vonatkozását és tőle telhetőleg ki is tér rájok, csak az a kár, 
hogy olykor a különböző álláspontokat összezavarja. A kérdést 
továbbá számos oldalról tekintvén vizsgálja az elmélet kihatását 
az erkölcsiségre és vallásra. Észreveszi azt is, hogy mennyi tényező 
határozza meg az ember cselekvését (temperamentum, klima, 
nevelés, vallás, életmód, a környezet, szokás, államforma stb.) 
csak az átöröklést nem méltatja. Hellyel-közzel pedig mintha 
modern teóriákat sejtene, anticipálna pl. kétféle okságról (idői és 
időtelen) tesz említést, vagy ismételten kiemeli, hogy nem a puszta 
tettet, hanem az embert kell megítélni. Jól látja azt is, hogy a 
szabadságról különböző értelemben lehet szólni, azért vesz fel foko-
zatokat. Végül kellő irodalmi tájékozottsággal is rendelkezik és 
egészben véve világosan és értelmesen ir. Ezért futólagos át-
olvasásra szinte elfogadhatónak tetszik az ő elmélete, csak az 
elmélyedés vezet rá sarkalatos hibáira, és meggyőz arról, hogy 
az ő müve is csak érdekes kísérlet, de nem megoldás. Az is csak 
örvendetes jelenség s dicséretére válik, hogy nagy elfoglaltsága 
mellett is sokoldalú műveltségre igyekezett szert tenni és filo-
zófiai kérdésekkel foglalkozni. 

Végül becsessé teszi L. munkáját az is, hogy Kant követő-
jének tünteti fel, akit az eddigi irodalom nem is emiitett.1 Ponto-
sabban mondva, nem annyira követője Kantnak, csak indítást 
vett tőle az akaratszabadság kérdésében, míg egy másik ev. 
lelkész Szőcs István Eusebius c. kéziratban maradt mű-
vében (1840) Kant egy másik kérdését vizsgálta, azt t. i. hogy 
a valláson alapszike az erkölcs vagy fordítva, a vallás az er-
kölcsön (Behyna). Általában feltűnő, hogy a külföldre járás dacára 
Kant filozófiája oly csekély befolyást gyakorolt ev. tanárainkra 
és lelkészeinkre. A jeles Greguss Mihály"1· önéletrajzában is csak 
kételyeiről számol be, melybe e korszakos bölcseleti rendszer 
sodorta. 

Tekintsük meg végre L. működésének 3-ik ágát : egyházi 
beszédeit. Különböző időkből valók ezek, de — amennyiben nem 
alkalmi beszédek — egy azon szellem hatja át őket, az, amelyet 
a teológia racionalista szellemnek nevez. A racionalizmusnak jel— 

1 Behyna: Kant hatása bölcsészetünkre és főkövetői nálunk. Figyelő (szerk. 
Szana Tamás) 1875. 40, 41, 42. szám. 

2 Autobiographie Clarissimi quondam atque Eruditissimi viri, Michaelis 
Greguss phil. professor meritissimi cultu et amore suorum semper dignissimi 
Eperiessini 1840. 

„Post hoc exhilarat me Musa subinde salutans 
Quamque indefesse diva sophia, colo 
Maxime Kant, nec te magicus mihi submovet Hegel 
Moesta docet vere nec tamen ille docet 
Esse suum nihil est, vei fit nihil, et nihil esse 
Hic mundi fluxus, perpetuusque Dei ! . . . . 
Esse Deum, non scire jubes sed credere et idem 
Virtuti opponis jus, velut exterius. 
Denique cur tantum constringis scire? . . s t b . (i. m. 7. és 8. lap). 
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lemző vonása Dorner szerint, hogy a vallás morállá lett, a morál az 
feudaimonizmus okosságtanává és minden gondolat reflexióvá.1 Ez 
az erkölcstan pedig elszakad a positiv hittől, a bűntudat háttérbe 
szorul és helyette Isten, az erény és a halhatatlanság a legked-
veltebb témák. Érdekes sajátsága még a racionalista prédikációnak, 
hogy a bibliai textus inkákb kiindulópont mint középpont. A 
szónok felolvassa ugyan az igéket, de azután egészen másról 
beszél, olyasmiről, ami semmiféle vagy nagyon távoli összekötte-
tésben van velők. Valamely racionalista egyházi szónok hatását 
nem igen lehet konstatálni, de bizonyára ismerte Schuderoff ba-
rátjának prédikációt (Fredigten für Freunde der reinen Sitten-
lehre. 1800 stb.),- bár ránk maradt levelezésükben ennek semmi 
nyoma. 

Lássunk röviden néhány beszédet. A legrégibb, mely ránk 
maradt (kéziratban), 1797 újévnapján Lőcsén tartott egyházi be-
széd. A textust a gal. 3, 23—29.-ből veszi és aztán igy folytatja: 
„Amit Pál a vallások sorsáról mond, az áll az emberek sorsáról 
is. Valamint akkor, amikor Jézus fellépett, a tökéletlenebb zsidó-
vallás kénytelen volt helyet adni a tökéletes keresztyén vallásnak 
hasonlókép az emberi sorsok folytonos változását észlelhetjük, 
mikor hol a baj örömbe, hol meg az öröm bánatba fordul". El-
mélkedjünk tehát—· igy folytatja — az igazi keresztyén érzületről, 
tekintettel az újév kilátásaira. Ε kilátások pedig kétfélék lehe'nek, 
1. okunk lehet félni, hogy mostani kedvező helyzetünk kedvezőt-
lenné változik vagy 2. okunk van reményleni, hogy mostani ked-
vezőtlen helyzetünk jobbra fordul. Vájjon milyen lesz a keresztyén 
ember érzülete e változásoknál? 1. Isten eddig élvezett jóságát 
hálásan el fogja ismerni 2. a bekövetkező viszontagságokat nyu-
godtan fogja viselni, 3. helyesen fogja értékelni a neki jutott 
szerencsét és azt Istenre mint kútforrásra visszavezetni, 4. végül az 
a kilátásunk, hogy az új évben jobb napjaink lesznek, azzal a 
szilárd eltökéléssel járjon, hogy szerencsénket mértékkel és cél-
szerűen használjak. 

A legelső nyomtatásban megjelent beszédje azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogyan lehet kiváló emberek korai halálesetét az isteni 
gondviselés bölcsességével megegyeztetni? Az alapigéket (Ján. 
19, 25—30.) itt sem veszi figyelembe, hanem e helyett kifejti, 
hogy a nemeslelkű emberek időnap előtt bekövetkezett halála, 
sem reájok, sem az emberiségre nézve nem káros, hanem ellen-
kezőleg, mindkettőjökre jótékony. Ha a halált ugyanis a túlvilági 

1 Dr. J. A. Dorner: Geschichte der prot. Theologie, besonders in Deutsch-
land. München 1867. 713. lap. Lehet, hogy némi indítást kapott Hermann 
János lőcsei ev. lelkésztől, kinek hátrahagyott beszédeit Osterlamm lelkésszel 
együtt kiadta. (Hinterlassene Predigten von J. H. Leutschau 1809.) H. angol 
hitszónokokon kivül főleg Sack, Sturm, Mosheim, Spalding, Zoliikoffer és 
Reinhard prédikációit tanulmányozta volt. 

2 Dr Ό . Zöckler: Handbuch der theol. Wissenschaften. IV, 2. Nördlingen. 
1885. 336. lap. 
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élet szempontjából tekintjük, akkor megtaláljuk a vezércsillagot, 
mely az élet labirintikus útjain elvezet és akkor a halál nem 
ellenségünknek, de barátunknak tetszik, mert örökre megszabadít 
az élet gyötrelmeitől. Azért nem kell azokon sajnálkoznunk, akik 
az Istenhez megtértek, mielőtt nemes fáradozásuk gyümölcseit 
elnyerhették volna, mert ama más világon bőséges kárpótlást 
nyernek és így az isteni bölcsesség rájuk nézve igazolva van. 
Nehezebb az isteni jóság és bölcsesség igazolása ott, mikor 
egészen ifjú, nagy reményre jogosító egyének halnak el idő előtt. 
Talán nem akarta a gondviselés, hogy a mú befejeztessék, vagy 
a világ nem érett meg azon tökéletesség számára, melyet az 
elhúnyt emberbarát neki szánt? De hiszen nem is tekinthetjük 
át mindenben az isteni gondviselés menetét. Egyébként Jézus 
rövid és mégis sikeres életéből is lehet következtetést vonni 
hasonló esetekre. És mindenkép megvigasztalhat a viszont átás 
reménye, ha nem képzeljük el túlérzékinek. Isten a szeretet és ő 
meg nem szomoríthat a nélkül, hogy bőségesen meg ne örven-
deztessen utóbb. — Az 1832-iki karácsonyi ünnepen (Luk. 2, 1— 14.) 
azon békességről szólt, melyet Jézus hozott nekünk, tekintetlel a 
külső viszonyokra és tekintettel az ember belsejére. Van azonban 
ezeknél pozitivebb beszédje is, (pl. Busstagpredigt 1833. kézirat)' 
melyben a keresztre feszített Krisztus azon érdeméről elmélkedik, 
mely által üdvösségünket megszerezte. Igyekeznünk kell ebbeli 
ismereteinket helyesbíteni és akkor érdemének elismerése mindig 
melegebb, tisztább és áldásosabb lesz reánk nézve. Érdekes az 
1,833. év virágvasárnapján tartott úrvacsorai beszédje is, (kézirat) 
melyben kiemeli (1 Kor. 11, 23—28 alapján), hogy Jézus akarata 
az volt, hogy az úrvacsora a vele való közösségünknek örök 
időkre szóló emléke legyen; az úrvacsorához való járulás pedig' 
kötelesség, melyre a keresztyén embert hálájának az érzelme 
készteti. A keresztyén ember szent kötelessége, hogy az Ur vacso-
rájában résztvegyen, mely alkalmas arra, hogy a Jézusról és az 
ő érdemeiről való megemlékezést fölélessze. A ker. vallás végcélja, 
hogy az embert az igazsághoz és erényhez elvezesse. Erre szol-
gálnak a különböző vallásos intézmények és cselekmények, de 
kivált az úrvacsorának méltó élvezete. - Megemlítendők még a 
1831 év böjtjében tartott elmélkedései, melyek a halál és halha-
tatlanság kérdésével foglalkoznak. Bennök különösen a halál-
félelemtői óv, a bibliai textus itt hiányzik. — Alkalmi beszédei 
közül kettőt említünk, illetőleg hármat.1 Kettő irányánál fogva 
ma nem nagyon rokonszenvesen érint, amennyiben az ú. n. szent 
szövetséget ismerteti és magaszta'ja (Reden zur Beförderung rich-
tiger Ansichten über die erhabenen Zwecke des heiligen Fürsten-

1 Az első beszéd textusa Luk. 2. 25. Csak arra jó, hogy L. kifejtse 
miszerint a Jézus név a Megváltó szüleit a legszebb reményekre jogosította 
napjaink ilyen eseménye, mely a legszebb reményeket kelti fel. a fejedelmek 
szövetsége. 
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blindes vor der Klausenburger ev. Gemeinde gehalten von Μ. 
L. Oberseelenhirten der erwähnten Gemeinde an den beiden 
ersten Tagen des Jahres 1820). A szent szövetség előnyeit a 
következőkben látja 1. a félreismert keresztyénség helyreállítá-
sában és az emberiség összes szellemi erőinek fejlesztésében 
igazi erkölcsös és keresztyéni élet szolgálatában, 2. a testvéri 
szeretet fokozásában, 3. a polgári béke áldásaiban. 

De a fejedelmek szövetsége az alattvalókra is bizonyos köte-
lességeket ró. Ezek pedig (II. beszéd) az áldás mindhárom fajára 
vonatkoznak. 1. a lélek belső békéjére, 2. az egyház békéjére és 
3. a külső polgári békére és magunk részéről rajta kell lennünk, 
hogy mindezeket tőlünk tehetőleg előmozdítsuk. Teljesítenünk 
kell tehát a felebaráti szeretet parancsát és engedelmességet 
tanúsítani a fejedelmek rendelkezései iránt. Nem tudjuk, hogy 
később is ennyire lelkesedett-e L. a szent szövetségért. Annyi 
bizonyos, hogy politikai tekintetben soha sem látszik radikális-
nak, de még annak sem, amit nálunk egy időben „haladónak" 
neveztek. Lehet, hogy ezen konzervatív állásfoglalásához hozzá-
járult az a személyes megfélemlítő tapasztalata, hogy a Martinovics 
féle összeesküvésben részes barátját Öz Pál ügyvédet 1795. 
junius 3-án kivégezték. De valószínűbb, hogy a nagy politikai 
kérdések soha sem vonzották, ő családjánák, hivatásának, egy-
házának élt és dolgozott és e mellett hű alattvalója volt királyá-
nak. Legérdekesebb és nagy feltűnést keltett alkalmi beszéde az. 
melyet a reformáció háromszázados jubileuma ötletéből 1817. de-
cember 28-án tartott.1 Textusa Kol III, 12—15. Ebből kiindulva 
kifejti, hogy a reformáció évfordulójának legméltóbb megünnep-
lése az volna, „ha indíttatva a protestantizmusnak helyesen fel-
fogott szellemétől az összes keresztyén hitfelekezetek az egy Isten 
családjában leendő egyesülésére gondolnánk, ami ép a keresztyénség 
célja" (i. m. 100.). L. kijelenti, hogy ő nem gondol a kath. egy-
házba való visszatérésre, hanem azon okok lassú elhárítására, 
melyek ker. hitfelekezetek elszomorító szakítását létrehozták. Ne 
csak külső türelmesség és megférés legyen közöttük, hanem igazi 
keresztyén nyájasság, szelídség, szeretet. . . . Korunknak jutoti — 
úgy mond — a vallásban eljövendő egyetértésnek első lépése 
(i. m. L. nyilván a prot. unióra gondol) ezen az úton kell tovább-
haladnunk és a magunk részéről akkor cselekszünk leghelye-
sebben, ha a polgári jogok feletti vitákba, melyekbe más vallá-
suakkal keveredünk, soha sem rántjuk bele a vallást. Wer den 
wahren und echten Geist des Protestantismus kennt, welcher 
ein Geist des nüchternen Forschens und Überlegens, ein Geist 
der Prüfung und Untersuchung des Wahren, des Schönen und 
des Guten ist, woraus er dann das anerkannt Beste wählt und 

1 Jakob Glatz: Sammlung, einiger Jubelpredigten, gehalten bei der Feier 
des dritten Jubelfestes der Reformation in den kais. königl österr. Staaten. 
Wien, 1818. 97-109 . 
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sich aneignet; wer, sage ich, diesen großen Geist eines Luther 
und Melanchthon kennt und nebenbei auch noch von dem guten 
Geist des Christianismus, wie er sich vorzüglish in den Briefen 
des Schoosjüngers Christi Johannes ausspricht, beseelt ist: der 
wird sicher völlig einverstanden mit mir sein; der wird mir das 
Zeugnis nicht versagen, dass ich heute als ein echter Protestant 
Worte des Friedens an Eure Herzen gerichtet habe. Indessen bin 
ich doch weit davon entfernt, Euch meine Ansichten aufdringen 
zu wollen. Als Protestanten habt Ihr nicht nur das Recht, son-
dern auch die Pflicht, alles nach der heiligen Schrift zu prüfen. 
Prüfet daher auch meine Ratschläge, die ich Euch heute gegeben 
habe, und findet Ihr darin etwas, was mit den Ansprüchen der 
heiligen Schrift streitet, so sprechet mein Urteil" (i. m. 109.) . . . . 

Arról lehetne vitatkozni, hogy nem lehetett volna-e a refor-
máció évfordulóján más témáról is beszélni, hiszen a reformátorok 
és a reformáció nagy történeti jelentősége annyi bő tanulsággal 
kínálkozik, — de hogy Liedemann beszéde magasztos érzületről, 
fenkölt gondolkodásról és bátor színvallásról tanúskodik, az 
semmt kétséget sem tűr és a végcél tekintetében és csak igazat 
adhatunk neki. Szomorú volna, ha a Jézus evangéliuma alapján állók 
sohasem és semmiben sem érthetnék meg egymást! Ugy látszik külön-
ben, hogy ez Liedemannak egyik legkedvesebb eszméje volt, amit 
gyakran, nyilvánosan és magánkörben ismételt és azért ép e 
fontos napon újból hallgatói szivébe akart vésni.1 Beszédei egyéb-
ként Liedemannt nem közönséges lelkipásztornak tüntetik fel. 
Komolyan vette hivatását, gondosan készült prédikációira és amig 
csak ereje bírta, hatást is tett velők. Bennök a kor Ízlésének 
adózva nem törekszik irásmagyarázatra, hanem a bibliai idézetet 
rendszerint csak hangulatkeltésre vagy szokásból használja fel, 
sokszor meg csak fogantyúnak, hogy épitő- de különösen erkölcsi 
irányban hasson híveire. Racionalista ő, de sohasem ízléstelen, 
lapos, mert van kellő invenciója, vannak eszméi és van gazdag 
szókészlete. Persze, nem szabad őt a mai egyházi szónoklat mér-
tékével mérni, hiszen ma úgy a liberális, mint a pozitív irány 
egészen más követeléseket támaszt, mint a minőknek L. eleget 
tehet. Általában közelebb áll a mai liberális beszéd szelleméhez, 
csak az a hibája, hogy nem nyúl bele az emberi élet teljébe, 
nem fejteget minden napi aktuálitást a keresztyénség néző-
pontjáról, hanem inkább általánosságokban mozog. Hiányzik 
természetesen Jézus személyiségének helyes értekelése is — 
mélyebb lélektani és történeti kutatás alapján. A bibliai szöveg 
alkalmazása és felhasználása pedig, amennyiben egyáltalán elő-
fordúl, éppen nem mintaszerű. Ugy tetszik, hogy felfogása némi 
változáson ment át (pontosan nem lehet megállapítani, mert kéz-
iratban maradt beszédei közül egy 1797-ből, 21 1832-ből, 7 
1833-ből való), a mennyiben később, élete vége felé valamennyire 

' Josef Trausch: Schriftsteller-Lexikon II. Kronstadt 1870. 357. lap. 



Egy érdemes régi magyarhoni pedagogo-teologus. 5 5 

szinte észrevétlenül közeledik a pozitivebb álláspontjához, mégis 
úgy, hogy régebbi irányát sem tagadja meg egészen. 

1832 és 1833, Liedemann életének két utolsó tevékeny esztendeje. 
Ez időtájt élénk levelezésben áll Schuderoff-fal, megéri az akarat-
szabadságról szóló műve kiadását és egyéb kész müveinek is 
keres kiadót. 1832-ben másodszor is nősült (van egy kéziratos 
prédikációja 1832-ből e jelzéssel: am 12. Sonntag nach Trinitatis 
bei der Rückkunft von meiner zweiten Vermählung gehalten). 
1834-ben érte az első szélütés és akkor már csak Schuderoff-
nak L. hozzátartozóihoz intézett leveleiből értesülünk sok szen-
vedéséről, reménytelen állapotáról, melytől végre megváltotta a 
halál. 1837. ápril 14-én halt meg legidősebb leányánál Brandecker 
Simon, marosvásárhelyi gyógyszerész feleségénél. Az „Erdélyi 
Híradó" 1837. évi 31-ik száma a következőkép emlékszik meg 
a halálesetről; Marosvásárhely áprik 15-én. „A tegnapi napon 
halt meg itten szerető gyermekei karjai közt kolozsvári ev. Luthe-
ránus igen érdemes pap tiszt. Liedemann Márton úr gutta ütésből 
szármozott tartós elgyengülés következtében élte 69-ik évében. 
A tisztelt tudós férfiú ifjabb esztendeit Magyarországon mint a 
lőcsei ev. lutheránum gymnasium rektor professora közhaszonnal 
töltötte, s több ma nevezetes hivatalokat viselő érdemes emberek 
nevelésébe és tanításába haszonnal befolyt. Mint kolozsvári pap 
nemcsak közönsége, de a különböző hitű emberek szeretetét, 
becsülését méltán birta. A kolozsvári díszes újonnan épült Luthe-
ránus templom a boldogultnak hosszú időkre fennálló emléke, 
melynek felépítését köztudat szerint is főként csak a néhai ér-
demes pap ritka buzgóságának és fáradhatatlan szorgalmának 
lehet köszönni. Papi hivatala minden ága lelkiismeretes vitele 
mellett üres idejét a tudományoknak szentelte, azokban az idővel 
előhaladott s különösen az erkölcsi tudományt tárgyazó kiadott 
tudós munkáji úgy tudományos szép esméreteinek, mint jóra 
törekedéseinek e levén példái. Légyen áldott betses emléke azon 
érdemes férfiúnak, kinek minden világi munkásságát a közemberi 
szeretet nemes érzése vezette!" 

Becsületes, nemes példaadó jellemképe kiegészítésére közöljük 
még végrendeletét, vagyis utolsó szózatát gyülekezetéhez, mely 
szózat Hintz emlékbeszédét befejezi: 

„O hütet Euch, um mich zu klagen 
Ihr Lieben, wenn von meinen Tagen 
Der letzte wird entschwunden seyn. 
Auch wenn der Tod Vernichtung wäre 
So müsstet Ihr durch keine Zähre 
Des Freygelassenen Grab entweihn. — 
Doch gleich dem holden Morgensterne 
Winkt uns aus heilig dunkler Ferne 
Der neuen Freydstadt Wiedersehen. 
Nach ihr erhellet Eure Blicke 
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Ihr Freunde! Meines Amtes Schmuck, 
Wenn mich der Vater der Geschicke 
Von hinnen ruft — ein sanfter Druck 
Der Hand, die oft ans Herz Euch presste 
Liebkose meine kalten Reste. — 
Und wollt Ihr meinen Tod begehen, 
So weiht den Tag zum Freudenfeste 
Und widmet es dem Wiedersehn. 
Nur sucht mich nicht in meinem Grabe 
Nein, mein Gedächtnis — Denkmal sey 
Die Kirche, wo ich sorgenfrey 
Mich oft mit Euch erbauet habe. 
Hier feyert Liebes-Mahlen gleich 
Ein heitres Bundes-Mahl im Stilin 
Und löst des Pfarrers letzten Willen: 
„Seyd tugendhaft und liebet Euch!" Amen. 

Goethe mondja: „Höchstes Glück der Erdenkinder ist ja die 
Persönlichkeit." Ezt a legfőbb jót L. elérte, kiforrott, nemes 
jellem volt határozott célokkal, erős erkölcsi öntudattal és mélyen 
vallásos érzéssel. És ez nagy érték akkor is, ha irodalmi hagya-
téka talán nem is az, amit maradandó becsünek mondanak, ha 
dolgozatai nem is az élő irodalom, hanem inkább csak az irodalom-
történet emlékei. Nemes lelke, önzetlen tevékenysége rászolgált, 
hogy ép ez esztendőben újítsuk meg emlékezetét, különösen azért, 
mivei a protestáns szellemnek 100 évvel ezelőtt oly magasztos 
értelmezést adott.1 

Lic. dr. Szelényi Ödön. 

1 Befejezvén cikkemet, kedves kötelességet teljesítek, ha há.ás köszö-
netemet nyilvánítom Czirják Hermin úrhölgynek, hogy kegyes volt, dédapja 
irodalmi hagyatékát, levelezését, a gyászjelentéseket és egyes műveket ren-
delkezésemre bocsátani. A másik hölgy, kinek hálával tartozom, Huttern Berta 
ő nagysága azóta a jobb hazába költözött, tehát nem érte meg e kis mű 
megjelenését, melyet talán örömmel fogadott volna! Ha a tehetség hiányzott 
is, a jóakarat minden esetre megvolt nagyérdemű ősük sokoldalú tevékeny-
ségének és nemes jellemének méltatására. A csak családi érdekű mozzanatokat 
azonban természetesen mellőznöm kellett helyszűke miatt. 


