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FÖTISZTELENDÖ PÜSPÖK ÚR,

KEGYES PÁRTFOGÓM!

Ön előtt fekszik, Főtisztelendó Főpap, az Önnek ajánlott s a híres 

Holland Akadémia által minap elfogadott szerény metafizikai
próbálkozás, ■ mellyel az Isten jósága és a teremtett rossz közti

Kétségkívül 
hollandok

az Ön 

számára
természetes összhangot törekedtem kimutatni, 
bőkezűsége tette lehetővé nékem, hogy a 

hozzáférhetővé tett filozófiai elmélkedéseim az itteni tudományosság 

előtt is ismeretessé váljanak; ezzel Ön tanújelét adta azon jeles
szándékának, hogy minden tudományos haladást fel kíván karolni; amióta 

irántam érzett barátságát mind szóban, mind kézzelfogható jelekkel 
kifejezésre juttatta, ezen szándékát tökéletesen megértettem, és 

magától értetődően arra a következtetésre jutottam, hogy Ön egyike a 

tudomány kiváló művelőinek és az egyházi fegyelem megszilárdítóinak.

Néhai Felséges Anyánk, az Istenben boldogult Mária Terézia 

halhatatlanságának egyéb tanúbizonyságai közt joggal szerepelhet az 

is, hogy amikor az Ön sokévi kanonoskooása után Galícia és Lodoméria 

magas kormányzótestülete az Ön jelenlegi püspökségének megüresedésekor 
jelezte Neki az Ön addigi életének feddhetetlenségét, ügyességét az 

említett országok egyházának kormányzásában, valamint a haza és az 

uralkodó iránti szeretetét (melyek Önnek szinte veleszületett 
tulajdonságai), Önt a katolikus egyházzal felbonthatatlan békekötelék 

révén egyesült ősi görög-keleti szertartású Szentegyház világi 
papságából annak első püspökévé készséges hajlandósággal kinevezte; és 

valóban, a Felséges Anya a legteljesebb mértékben elérte célját az Ön 

személyével kapcsolatban, mert ön már feddhetetlen kormányzatának 

kezdetétől fogva érvényesítette az Ö akaratát, amikor egész nyáját 
atyai segítségével üdvösségre vezérelte, vele együtt áldozott a 

magasságos Úristennek bemutatott szertartásokon, üdvös elvárásokat 
szabott lelkipásztorai elé, hogy miképpen kell kormányozniok Isten 

Egyházát; egyházmegyéje szinte teljesen lezüllött fegyelmét jámborul 
tökéletesen helyreállította, s Önmagát immár teljességgel Istennek és 

felséges uralkodónknak, II. József néme^—római császárnak szentelte.
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Azt sem szabad említés nélkül hagyni, hogy ön élen jár tulajdon anyagi 
segítségével papsága püspöki szemináriumának létesítésében, ahonnan a 

morális teológia és a lelkipásztorkodás tudományával felvértezett 
papokat vezérel üdvösen a lelkek gondozására. Minden remény megvan 

tehát arra, hogy az Ön igen hatékony és avatott erőfeszítései révén, 
amelyeket Krisztus Önre bízott nyájának vezetésében kifejt, az Ön
egyháza eljut ahhoz a tökéletességhez és hírnévhez, amelyben a keleti

1 2egyházak egykor leledztek: az epheszoszi Polükarposz és Polükratész
Cyprianus,

az alexandriai a niceai hitvallás halhatatlan 

Athanasius,^

alatt, 
Caesariensis,4 

védelmezője, 
Ignatiosz^ 

egyházmegyéje

az afrikai Caecilius a caesareai Gregorius

a konstantinápolyi a szent életű és éber
pátriárka alatt, ön olyan korban él, amely igen kedvező

Halhatatlan Felséges
Uralkodónk támogatásával virulnak a világi és egyházi tudományok; 
ismétlem, Ön olyan körülmények közepette él és kormányoz, amelyek 

teljes mértékben kedveznek a katolikus egyházzal egyesült keleti 
szertartása egyházának. Cselekedjék hát bátran, egyháza megkezdett 
fegyelmét őrizze meg; végül kérem, mind a tudományt, mind jelen 

vizsgálódásomat jóindulattal karolja fel, és éljen boldogul.

felvirágoztatásához, ahol

Tisztelő híve,

Martinovics Ignác Domokos

1 Martinovics tévedésből teszi meg Polükarposz szmirnai püspököt az
epheszoszi egyház fejének. A hagyomány szerint János evangélista
tanítványa volt. Ezzel viszont aligha egyeztethető össze az a másik
hagyomány, hogy Marcus Aurelius uralkodása alatt halt mártírhalált.

2
Polükratész (i. u. 2. sz.) epheszoszi püspök. I. Viktor pápával 

keveredett heves vitába a húsvétszámítás kérdésében.
3 Caecilius Cyprianus Thascius Karthágó püspöke (i. u. 3.

Tagadta az eretnekek által végzett keresztelés érvényességét, s emiatt 
az afrikai egyház Heves összeütközésbe került a pápasággal. A 

keresztényüldözések során 258-ban lefejezték. Fő műve a De catholicae 

ecclesiae unitate.

sz.).
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^ Gregoriosz Thaumaturgosz a pontoszi Neokaisareia püspöke (i. u. 
3. sz.). Origenész tanítványa volt. Melléknevét ("Csodatévő") a neki 
tulajdonított csodákról nyerte. A neve alatt számon tartott munkák 

többsége nem tőle származik.
Athanasziosz (i. u. 4. sz.), szent Antal tanítványa, 

püspöke. Az ariánusok ellen folytatott küzdelme miatt többször
száműzték. Legtöbb munkájában szintén az ariánizmus ellen harcolt. 
Megírta mestere, Remete szent Antal életrajzát. Nagy szerepet játszott 
a niceai zsinat (325) Areioszt elítélő döntéseinek meghozatalában.

^ Ignatiosz konstantinápolyi pátriárka (9. század), a szentképek 

tiszteletének híve. Mivel Theodora császárné zsinati választás nélkül 
nevezte ki főpappá, ellenfelei hevesen támadták, és vele szemben 

Phótioszt támogatták. Ennek ellenére éppen Phóticsz volt az, aki 
szentté avattatta.

Alexandria
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i

Előszó

A tudomány egésze iránti, mintegy velem született általános 

szeretetem és egyéni törekvésem a Hollandia híres Leydeni 
Akadémiájával való megismerkedésre arra vett rá, hogy elolvasva a 

francia nyelven megjelent Holland Naplót (ahol kitűzött pályadíj 
mellett kidolgozásra ajánlották a következő problémát: Hogyan és mi 
módon lehet legjobban kifejteni, hogy e világ teremtett gonoszsága
nincs ellentétben az isteni jósággal), az említett problémáról
értekezzem.

Ámde midőn alaposabban megvizsgáltam a nehéz probléma megoldásához 

vezető célszerű utat, és gondosan mérlegeltem az epikureusok, főképpen 

pedig Bayle'*’ célhoz egyáltalán nem vezető okoskodásait, beláttam, hogy 

a nehézség olyan természetű, amelyet az összes eddigi metafizikusok 

csak úgynevezett negatív érvekkel oldottak meg, ugyanis soha nem 

mutatták ki, hogyan egyeztethető össze Isten jósága a teremtett 
rosszal, hanem pl. oly módon, hogy a metafizikai rossz eltűrése, vagy 

a fizikai és erkölcsi rossz megengedése pines ellentétben Isten
jóságával, és ehhez hasonló állításokkal intézték el az egész kérdést; 
ezért fokozottan kezdtem gondolkodni és keresni azt az utat, amely 

közvetlenebbül és közelebb vezethet a probléma megoldásához; a 

bizonyítás során önként kínálkozott számomra az analitikus módszer, 
amelyet sok éve jól ismerek, azóta, hogy a matematika nehezebb 

ágazataival foglalkozom; midőn ennek segítségével megvizsgáltam az 

Istennel, az 6 jóságával és mindenhatóságával kapcsolatos alapvető és 

általános állításokat, szinte önkéntelenül bukkantam rá azokra az 

igazságokra, amelyeken jelen értekezésem alapszik; amikor ezeket az 

igazságokat természetes rendjükbe szedtem, eljutottam az Isten jósága 

és a teremtett rossz közti valódi természetes, bár igen absztrakt 
összhanghoz, amely komoly próbára teszi az egész metafizikát, de nem 

kerülhettem meg, jóllehet a téma önmagában is igen elvont és nehéz. Ha 

a matematikusok a magasabb rendű görbék sajátosságait elvont elemzés 

nélkül képtelenek kimutatni, viszont analízis révén igen jól ki tudják 

azokat következtetni, akkor én még nagyobb joggal írhattam Isten 

felséges jóságáról, mindenhatóságáról és a teremtett dolgokról
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absztrakt fogalmak segítségével, sőt, így kellett tennem, hogy 

közelebb jussak az igazsághoz; mindenki tudja, hogy szinte lehetetlen
jóságát például a legderekabbIstenösszekapcsolni

milyenségével, aki mindazonáltal nyomorult, szűkölködő, és ha netán 

csak ritkán süllyed az erkölcsi rosszba, mégis örökké szerencsétlen

ember

stb.; az ilyen' és hasonló ellentéteknek, amelyek a szintetikus 

módszerben feltétlenül előjönnek, igen nehéz és nem világos a 

magyarázata, és.mindig negatív fogalmat hoznak bennünk létre az isteni 
jóság és a teremtett rossz közti összhangról még akkor is, ha a 

legjobban fejtjük ki őket.
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Az Isten jósága és az e világi teremtett rossz közötti természetes 

harmónia kimutatása nagyjából az alábbi elveken alapszik: 
szükségszerűként feltételeztem, hogy Isten létezik, hogy végtelenül 
jó, és végül rámutattam arra, hogy létezhetnek Istennél alacsonyabb 

rendű dolgok is. És mivel Isten egyéb tökéletességei közt szerepel a 

mindenhatósága, is, ebből, valamint e világ nem szükségszerű létezőinek 

természetéből arra következtettem, hogy e világot Isten az időben 

teremtette. Ezután Isten jóságát e teremtett világ iránt úgy 

tekintettem, mint e világ bizonyos alapját, amiből arra a természetes
következtetésre jutottam, hogy a világ elsődleges célja az értelmes 

teremtmények boldogsága. Világosan kimutattam, hogy először: 
említett boldogságban e világ teremtményei összességének értéke jut

az

kifejezésre, amely világban van jó és rossz; másodszor: a jó
jók értéke

a teremtett dolgok összességének 

mint én nevezem

teremtmények értéke pozitív, a rosszaké negatív, és a 

meghaladja a rosszakét, tehát 
különbsége pozitív, vagyis
megtisztított jóság. Mindebből azt a következtetést vontam le, hogy a 

jelen világ céljául kitűzött boldogság tökéletes összangban van a

salaktól

teremtett dolgok összességével-, és nem más, mint egy maradék, jóság, 
vagyis egy salaktalan jóság; ámde ez a boldogság tökéletes harmóniában 

van Isten jóságával, következésképp a teremtett dolgok összessége is, 
vagyis az e világban meglévő jó és rossz tökéletes összhangban van az 

isteni jósággal. Ezen érveléshez azután, amely szigorú 

metafizikai—matematikai szabályokhoz kapcsolódik, több állítást 

fűztem: ezek a rendszer teljesebb kifejtéséhez vezetnek.
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Aki ezt a kapcsolatrendszert gondosan megvizsgálja, észre fogja 

venni, hogy ez az egyedüli és legjobb út annak igazolásához, hogy az e 

világban létező rossz nincs ellentétben az isteni jósággal; de látni 
fogja azt is, hogy ennek az egész rendszernek az alapja Isten 

létezése, amit azonban egyáltalán nem bizonyítottam új érvekkel, 
elkerülendő még a látszatát is annak, hogy túllépem a kitűzött 
probléma határait. Azt tanácsolom tehát mindenkinek, aki metafizikával 
foglalkozik, és feladata, hogy ezt az alapvető állítást alátámassza: 
buzgón gyakorolják magukat Isten létének igazolásában, és így vegyék 

fel a sikeres küzdelmet elsősorban a modern ateistákkal, akik Isten 

létének elfogadásán nevetnek, és abban tetszelegnek, hogy azt 
megingatják (a). Egyébként, hogy a kitűzött problémát jól oldottam-e 

meg, illetve legalább közelebb jutottam-e annak megoldásához, azt 
bírálják el a híres Leydeni Holland Akadémia tárgyilagos szakemberei 
és kritikusai.

Lemberg, 1783.
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(a) E jegyzetben Martinovics több munkára hivatkozik. Az első a Le 

ou idées naturelles opposées aux idées surnaturelles, parbon sens,
1'auteur du Syst/eme de la nature, melynek első kiadása Londonban

szerzője Paul-Henri Dietrich Holbachjelent meg 1772-ben. A mű 

(1723-1789) német báró, aki azonban élete nagy részét Franciaországban
töltötte. Az enciklopédisták materialista-ateista csoportjának egyik 

vezetője. Számos ’ munkáját álnéven adta ki. így például fő műve, a 

Syst/eme de la nature, ou des lois du monde physique et du monde 

moral, melyet az akkor már halott Mirabeaud neve alatt adott ki 
(London, 1770).

Mirabeaud, Jean-Baptiste de (1675-1760), akinek a nevét Martinovics 

következetesen Mirabeau-nak írja, a Francia Akadémia titkára, ateista 

filozófiai munkákat fordított franciára, és adott ki. Művei:
Sentiments des philosophes sur la nature de l’(ame, 1743 és 1770; Le

1751. AMonde, son origine et son antiquité, London és Párizs, 
Mirabaud-ra történő Martinovics-hivatkozások mindig Holbach említett
két művének valamelyikére vonatkoznak.

A Pensées philosophiques (La Haye, 1746) Diderot (1713-1784) név 

nélkül megjelent munkája. Martinovics által emlegetett másik műve a 

szintén név nélkül kiadott Lettre sur les aueugles, a 1'usage de ceux 

qui voyent, London, 1749.
3olinbroke, Henry St. John angol politikus és deista filozófus 

(1678-1751) Locke tanítványának tekintette magát. Nagy hatással volt a 

francia felvilágosodásra, különösen Voltaire-re. Összegyűjtött munkái 
halála után, 1753-1754-ben Londonban jelentek meg 5 kötetben (2. 
kiadás 1778).

1 Sayle, Pierre holland filozófus és történész, Descartes híve 

(1647-1706). Egy rövid időre katolizált, de gyorsan visszatért a 

kálvini egyház kebelébe. A hit és a tudás kibékíthetetlen ellentétét 
hirdette: mivel a hit állításai ellenkeznek az ésszel, a vallás 

felesleges. A felvilágosodás előfutárának tekinthető. Fő munkái a 

Syst/eme de la Philosophie (1737) és a Dictionnaire historique et 
critique I—II., Rotterdam, 1695-1697 és utána számos kiadásban. A 

katolikus egyház Bayle valamennyi munkáját indexre tette.

- 10 -



Értekezés a természetes összhangról

Isten jósága és a teremtett rossz között

I.

Isten létezésének bizonyítása metafizikai érvvel. Létezik egy
öröktől fogva létező, mert különben e világ összes nem szükségszerű 

létezői vagy létrehozó ok nélkül a semmiből keletkeztek volna, vagy
egymást hozták volna létre;önmaguktól keletkeztek volna, vagy 

mindenki előtt nyilvánvaló, hogy ez utóbbiak mind lehetetlenek, és
ellentétben állnak a tudományos lételmélet közismert elveivel. 
Továbbá: ha valamely létező öröktől fogva van, akkor van egyszersmind 

egy olyan létező, amelynek léte kezdettől fogva nem függ mástól; mert 
ha feltesszük, hogy függ egy másiktól, akkor ez a másik szintén vagy 

függeni fog egy következőtől, vagy nem. Ha igen, akkor egy végtelen 

folyamattal van dolgunk, ami azonban önellentmondás, mint azt a 

kozmológia tanítja; ha nem, akkor abból következően, hogy öröktől 
fogva létező, mástól függetlenül létezik (a); ámde a létében mástól 
független létező csak önmagától létezik; továbbá az önmagától létező 

szükségszerű létező: Őt nevezzük Istennek, Isten tehát van.

(a) Samuel Clarke (1675-1729) anglikán lelkész, filozófus; 
hivatkozott munkája: A demonstration of the being and attributes of 
God, London, 1705; francia fordítása: Oe 1'existence et des attributs 

de Dieu: des devirs de la religion naturelle et de la vérité de la 

religion cnrétienne ... traduits de l'Anglois par M. Ricotier, I—II., 
Amszterdam, 1717.
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II.

Ugyancsak a fenti tétel bizonyítása fizikai érvvel. Ha egy kissé
alaposabban szemügyre vesszük világegyetemünket, döbbenten elámulunk 

szerkezetén: és amikor természetes kíváncsiságtól ösztönözve keressük 

előidézőjét, számunkra kát út kínálkozik, ha nincsenek előítéleteink: 
vagy azt kell mondanunk, hogy a világegyetem természete, illetve 

szubsztanciája annyira aktív volt, hogy mindeme természetes 

tulajdonságaival öröktől fogva rendelkezett, vagy hogy léteznie kell 
valamilyen oknak, amely elkülönült ettől az univerzumtól, s ezt a 

nagyszerű alkotást létrehozta az időben; ha az elsőt állítjuk, 

akaratunk ellenére is abszurditáshoz jutunk: kénytelenek vagyunk 

ezt a szubsztanciát örökkévalónek, szükségszerűnek,ugyanis
függetlennek, végtelen bölcsességgel és belátással megáldottnak 

nevezni, mi több, a legtökéletesebbnek; ugyanakkor, mivel látjuk, hogy
vagyis a világban létező dolgok - szüntelen változásoknak 

vannak kitéve, fizikai és erkölcsi bajok környékezik őket, kénytelenek 

leszünk azt mondani, hogy ennek a szubsztanciának a részei, sőt maga 

az egész világegyetem, tehát maga az egész szubsztancia számtalan 

tökéirt fenségben szenved (a), és mivel ez utóbbi tulajdonságok 

kölcsönös ellentmondásban vannak az előbbiekkel, és mivel 
ellentmondásos tulajdonságokat tulajdonítani egyazon szubsztanciának 

ellentétes az emberi megismerés elsődleges alapelvével, ezen az úton 

nem haladhatunk tovább; minthogy azonban még mindig keresnünk kell e 

csodás világ gépezetének létrehozóját, a második utat fogjuk 

választani kizárva minden más valós megközelítést, és azt fogjuk 

állítani, hogy adva van és szükségképpen létezik valamilyen ok, amely 

független e világegyetemtől, öröktől fogva létezik, azaz örökkévaló, 
önálló, szükségszerű, bölcs stb., tehát méltó arra, hogy e hatalmas 

alkotás, azaz világunk létrehozója legyen; így hát én, aki sok éve 

minden előítéletet félretettem, és az igazság feltárása érdekében 

tárgyilagosan átvizsgáltam az ateizmust, a liberalizmust, a 

természeti, a zsidó, a pogány, a mohamedán és a keresztény vallást, e 

világegyetem szemléléséből Isten létezésére következtettem, s emellett 
oly szilárdan kitartok, hogy még ha akarnám sem tudnám az 

ellenkezőjéről meggyőzni magam. Akik előttem óvatosabban okoskodtak,

részei
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még a világ részjelenségeiből is Isten létezését olvasták ki. így pl. 
csillagok járásából ismerte fel IstenCicero létének

szükségszerűségét, midőn ily szavakkal szólt Cleanteshez (b): Figyeld 

meg az egyenletes mozgást, az ég, a Nap, a Hold körforgását, az összes

a

csillagok különbözőségét, változatosságát, szépségét, rendjét; már
ezek látványa is kellően jelezheti, hogy nem véletlenül keletkeztek.
Olyan ez, mint ha valaki belép egy házba, egy tornacsarnokba, vagy a
fórumra megy: látva az egésznek a tervszerűségét, arányosságát,
rendezettségét, nem vélekedhet ügy, hogy ezek ok nélkül jöttek létre,
hanem van egy értelmes lény, aki irányít, akinek engedelmeskednek; mi
több. el kell ismernie e rengeteg hatalmas jelenség óriási mozgásával,
tömérdek kölcsönhatásával és rendezettségével kapcsolatban, amelyekről
híven vall a mérhetetlen, végtelen idő, hogy a természet e hatalmas
mozgásait egy értelem igazgatja. Ugyanerre a véleményre jutott a nagy 

hírű Newton az üstökösök mozgása alapján (c): Míg az üstökösök - 

mondja - mindig igen excentrikus pályán mozognak szerte az égen, addig 

semmiképp sem lehet a vak véletlennek tulajdonítani, hogy a bolygók
valamennyien tökéletesen hasonló mozgással körpályákon haladnak.
Szükségképpen el kell ismernünk tehát, hogy a bolygók rendszerében
meglévő ezen csodálatos egyöntetűséget értelem és szándék hozta létre.
Ugyanerre a következtetésre jutott Charles Drelincourt 
magzat fejlődése,
Adam Cchmidi
Christianus Oonatus az emberi kéz, Jacob Wilhelm Feuerlein0 

beszéd alapján, Gerard Meier^ az eső, Philipp Leutwein^
mennydörgés 

Nieuwentyt^, Reaumur, 
és sokan mások. Sértő tehát ránk nézve

az emberi
2táplálkozása stb. alapján, Christoph Sturm a 

Hamberger4
szem,

Georgfül, a szív vizsgálatában, 
az emberi

a

a hó, Henrich 

vizsgálatával. Hozzájuk sorolható 

Ray (e), Ballet (f), Moniglia (g) 

amikor egy bizonyos mű 

szerzője (h) ezt mondja: Az smoerek többsége nem vizsgál meg semmit, 
hagyják

von Seelen (d) a
Q

Fénelon', 11

hogy a szokás es a hatalom vakon vezesse eket: vallási
nézeteik olyanok, hogy sem bátorságuk, sem képességük nincs a
vizsgálódáshoz; mivel nem értenek meg semmit, ezért inkább hallgatásra
kényszerülnek, vagy legalábbis hamar végére jutnak az okoskodásuknak.
Kérdezzen meg egy átlagembert, hisz-e Istenben? Nagyon meg fog

hogy Ön ebben kételkedhet. Kérdezze meg aztán, hogy mit értlepődni,
Isten szó alatt, s a legnagyobb zavarba fogja hozni; azonnal észreaz

fogja venni, hogy az illető képtelen reális elképzelést hozzákapcsolni
ehhez a szóhoz, amelyet szüntelenül emleget: azt fogja Önnek mondani,
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hogy az Isten Isten, mire Ön rájön, hogy azt sem tudja, mit gondol
Istenről, s miért hisz Benne. Tényleg igen sokan vannak és voltak 

olyanok, akik Isten létezését mindenkor pusztán természeti hatások 

alapján vizsgálták,' minden elvakultság és tekintélytisztelet nélkül, 
és habár valós képet nem tudtak sohasem kialakítani Istenről, mégis 

világos fogalmuk volt Isten létezéséről.

(a) Ezt a nézetet osztotta Spinoza (Ethica I. fej. 16. tétel) és 

Toland 1720-ban megjelent Pantheisticon c. művében; Spinozát cáfolták: 
Henry More a Spinozái istentagadás oszlopainak ledöntésével, Huetius a 

Demonstratio evangelica-ban, Jaquelot a Dissertations sur 1'existence
de Dieu-ben, Christoph Wittich az Anti-Spinozában, Francois Lamy a Le

Tollandot Clarke cáfolta említettnouvel athéisme renversé-ben. 
művében.

Spinoza hivatkozott műve, a halála után kiadott 
geometrico demonstrata, az Opera posthuma-öan jelent meg (Amszterdam, 
1677).

Ethica more

John Toland (1670-1722) szabadgondolkcdó angol filozófus. Utolsó 

munkája volt a Pantheisticon (1720), melynek kiadási helyéül 
szellemesen Cosmopolist jelölte meg.

Henry More (1614-1687) angol filozófus és költő. Levelezett és 

vitatkozott Descartes-tal. összes művei (Opera omnia I-III.) Londonban 

jelentek meg (1674-1679). Angolul írt műveit maga fordította latinra: 
Opera theologica, anglice guidem primitus scripta, nunc verő per 
autorem latiné reddita, London, 1675.

Pierre-Daniel Huet (1630-1721) püspök, a francia Akadémia tagja. A 

Demonsatio evangelica Párizsban jelent meg, 1679-ben.
Isaac Jaquelot (1647-1708) francia teológus, lelkész La Haye-ben, 

majd Berlinben. Hivatkozott műve: Dissertations sur 1'existence de 

Dieu ou l'on demontre cette vérité par l'histoire universelle de la 

premi/ere antiguité du monde, par la réfutation du Systeme d'Epicure 

et de Spinoza, par les caract/eres de divinité qui se rsmarquent dans 

la religion des Juifs et dans 1'établissement du christianisme, La 

Haye, 1697 és 3 kötetben Párizs, 1744.
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Christopher Wittich (1625-1687) német református teológus és 

filozófus német és holland egyetemeken tanított; megpróbálta 

összeegyeztetni a karteziánizmust az ortodox kereszténységgel. Az 

Anti-Spinoza halála után, 1650-ben jelent meg Amszterdamban.
Frangois de Lamy francia teológus és filozófus, bencés szerzetes; 

a Le nGuvel athéisme renversé Párizsban jelent meg 1696-ban.

(b) Martinovics itt igen felületesen jár el: Cicero az idézett 
helyen Quintus Lucilius Balbus, a sztoikus meggyőződésű szónok szájába 

adja Kleanthész véleményét arról, hogy az emberek miből ismerhetik fel 
az istenek létezését. Az idézet elején szereplő Audi szó Cicerónál nem 

fordul elő. Kleanthész (i. e. 331-232) Zénón tanítványa és utóda a 

sztoikus iskola élén. A világegyetemet eleven lénynek tekintette, 

melynek szíve a Nap, lelke pedig az istenség.
(c) Newtonnak az optika tárgyköréből latinul tartott előadásai 

Londonban (1729) és Padovában (1773) jelentek meg.
(d) Johann Heinrich 

családból származó német filozófus és teológus. A hivatkozott kiadvány
(1638-1762) holland eredetűSeelenvon

William Derham (1657-1735) angol természettudós műve, az Astro-Theolo- 

gia: Himmliches Vergnügen an Gott (Frankfurt, 1723, majd 1732 és 

1739). Az 1732-es kiadással kapcsolatban említett Johann Albert
Fabricius (1668-1736) neves német bibliográfus és irodalomtörténész.

1705-1728); 
Bibliotheca

Fő művei: Bibliotheca Graeca (14 kötet, Hamburg,
Bibliotheca Latina (3 kötetben, Hamburg, 1657-1728);
Latina mediae et infimae latinitatis (6 kötet, Hamburg, 1734-1736).

(e) John Ray (Wray) angol zoológus és botanikus (1628-1704). 
Hivatkozott műve: L’existence et la sagesse de Oieu, démcntrée dans 

les oeuvres de creation (Utrecht, 1714 és 1723). A mű angol eredetije 

1651-tól több kiadásban látott napvilágot.
(f) Frangois Ballet (1702-1762) számos vallásos munkát írt, de 

ilyen címűt nem találtunk. Elképzelhető viszont, hogy Nieuwentyt
művének alább, a 10. jegyzetben említett francia fordításáról van szó.

(g) Tommasa-Vincenzo Moniglia (1686-1767) olasz teológus. Ide vágó 

művei: Contra i materialisti s altri increduli I-II. (Padova, 1750); 
Osservazioni critico-philosophiche contro i materialisti (Lucca, 
1760).

(h) Lásd az Előszó (a) jegyzetét.
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1 Charles Delincourt (1663-1697) francia orvos, a leideni egyetem
tanára, majd Orániai Vilmos háziorvosa. Hivatkozott műve valószínűleg
az Experimenta anatomica, quibus adiecta sunt plurima curiosa super
semine virili, foemineis ovis, utero uterique tubis atque foetu
(Leiden, 1684), de számos egyéb munkát is írt a magzatiéjlődésról.

2 Johannes Christophorus Sturm (1635-1703) német matematikus és 

fizikus. Hivatkozott műve: Dissertatio visionis sensum nobilissimum ex 

obscurae cameráe tenebris illustrans,
Ooppelmayer, 1699.

^ Johannes Andreas Schmidt: Dissertatio epistolica de peristolica,

.... defendet J. G.quam

de periosteo ossiculorum auditus eiusque vasculis, Leiden, 1719.
4 Georg Albert (1662-1716) jénai egyetemi tanár, 

matematikus, fizikus és orvos. Értekezéseit 1708-ban Jénában adták ki.
^ Christianus Donatus főbb művei: Ars syllogistica (Wittenberg,

Hamberger

1683); Metaphysica usualis (uo. 1697); Institutiones pneumaticae (uo. 
1703).

^ Jacob Wilhelm Feuerlein (1689-1766) német teológus és filozófus, 
a göttingeni egyetem tanára. Művei: Regulse bene disputandi (Nürnberg,
1715); Medicina intellectus sive logica (Nürnberg, 1715).

^ Gerardus Meyer nevű szerzőtől csak az'alábbi munkát találtuk:
Psychologie, sive Disputatio de anima rationali, Hamburg, 1683. 

^ Christian Philipp Leutwein művei: Thesium miscellanearum
semicenturia (Altdorph, 1673); Evangelicher Wortkern: Christliche 

Schnee-Betrachtung (Nürnberg, 1693).
9

Francois Fénelon de Salignac de la Mothe (1651-1715) katolikus
írd, Cambrai érseke, a híres Les aventures de Télémaque szerzője. 
Martinovics elsősorban a Démonstration de I1existence de Dieu tirés de 

l’Art de la Nature (Párizs és Amszterdam, 1713; Amszterdam, 1715, 
1721, 1726, 1738; Jéna 1732, 1738 stb.)

^ Bernard Nieuwentyt (1654-1718) holland matematikus. Vonatkozó 

.munkáját, mely eredetileg hollandul jelent meg (Amszterdam, 1715, 
1720, 1727) lefordították többször is németre, angolra és franciára. 
Martinovics franciául olvashatta: L1Existence de Dieu démontrée par 
les merveilles de la natúr, en trois parties, o/u l'cn traite de la 

structure du corps de 1'hemme, des élements, des astres et de leurs 

divers effets (Párizs, 1725; Amszterdam, 1727, 1728, 1760).
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11 René-Antoine Ferchault de Reaumur (1683-1757) francia 

természettudós, akadémikus. Nem tudjuk, hogy Martinovics melyik 

munkájára gondolhatott.
— — = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ======

III.

Ugyancsak a fenti tétel bizonyítása morális érvvel. Ha a 

legkiválóbb történeti munkáktól nem akarunk teljességgel minden 

hitelességet megtagadni vagy megbízhatóságukat kétségbe vonni, ki kell 
jelentenünk, hogy minden időben tökéletes egyetértés volt Isten 

létezését illetően nemcsak a filozófusok, hanem a régi és új népek 

között is.

Ezt vallották olyan filozófusok, mint Hermész Triszmegisztos (a), a
miiétoszi Thalész (b), Anaxagorasz (c), Arisztotelész (d), Szókratész
(e), Platón (f), a sztoikus Zénón (g), Püthagorasz (h), az eleai Zénón

2 3Démokritosz , Epikurosz és sokan mások.
- Euszébiosz (j) 

az egyiptomiak, az

1(i), továbbá Leukipposz ,
Ismerték Istent a régi népek: a zsidókon kívül 

a káldeusok, a perzsák, az arabok, 
indiaiak, a géták, a gallok, a germánok, a görögök és a rómaiak: 
helyesen írja Plutarkhosz (k), hogy mindezen népek erősen hittek Isten

világot, találhat olyan

szerint

ti ti Ha bejárja azlétezésében.
városokat, amelyekben nincsenek falak, tudományok, uralkodók, házak,

errcer a

épületek, nincs pénz: ... de olyan várost soha senki nem látott,
amelyben nincsenek templomok, és-nem tisztelnek isteneket, ahol nem
imádkoznak, nem tesznek fogadalmat, ram kérnek jóslatot, nem mutatnak 

be áldozatot a boldogulás ércekében, nem próbálják a bajokat vallásos
szertartásokkal távol tartani ..." Ezt mondja Cicero (1) és mások is.

Ugyanezt vallják Istenről a mai tatárok, a jeges óceán mellett lakó 

szamojédek, az izlandiak, grönlandiak, észak-amerikaiak, a Mississippi 
mellett lakók, a kanadaiak, mexikóiak, peruiak, hottentották, brazi
lok, kafferek, chileiek, kínaiak, észak-vietnamiak, japánok stb. (m)
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(a) Hermész Triszmegisztosz (az egyiptomi Thot isten) a Corpus 

Hermeticum című ókori gyűjtemény mesés szerzője; a munka ránk maradt 
része 18 értekezésből áll, legnevezetesebb az első, a Poimandresz: 
egyes kiadások ezt az egész munka címének tekintették, pl. az 1630-as 

kölni kiadás.
(b) Thalész (Kr. e. 6. század) görög filozófus, a hét bölcs egyike. 

Oiogenész Laertiósz (Kr. u. 3. század) egy gyűjteményt állított össze 

régi filozófusok életéről és tanításaiból. A 18. században számos 

bilingvis kiadása jelent meg (pl. a Longolius-féle, Königshofen, 
1739).

(c) Anaxagorasz (Kr. e. 5. század) görög természetfilozófus. 
Martinovics hivatkozása Platón Phaidón c. dialógusára nem pontos, 
hiszen Anaxagorasz az istenek létéről nem nyilatkozott. A Phaidónban 

(46. fejezet, 97 c) Platón Anaxagorasz azon véleményére hivatkozik, 
hogy az értelem rendezte el a világot, 6 mindennek az indítóoka: 
valószínűleg ezt tekintette Martinovics istenbizonyítéknak. Egyébként 
az Anaxagorasz-fragmentumokból Pauler Ákos (Anaxagoras istenbizonyíté
ka, 8p., 1926. Értekezések a Filozófiai és Társadalmi Tudományok 

köréből II. 10) próbálta kiolvasni ugyanazt, amit Martinovics a
Platón-szövegekból.

(d) A hivatkozás téves, Arisztotelész a De anima I. 3-ban (407 b) 
tesz említést az istenségről.

(e) Vö. Phaidón 35-56. fejezet (106 d-e).
(f) Diogenész Laertiósz itt Arisztotelészről mondja, hogy Platónhoz 

hasonlóan Istent testetlennek és .mozdulatlannak képzelte el.
(g) Az idézett hely végén arról történik említés, hogy Isten egy, 

azonos az Értelemmel, Sorssal, Zeusszal, de számos más néven is 

nevezik.
(h) Arisztotelésznek nem maradt fenn Püthagorasz életéről írott 

munkája. Diogenész Laertiósz említi ezt a művet (VIII. 34), de azzal 
kapcsolatban, hogy Püthagorasz óvott a bab, az ételhulladékok, a fehér 

kakas és a hal fogyasztásától. Nagy valószínűséggel megkockáztatható 

az a feltevés, hogy Martinovics itt Iamblikhosz (Kr. u. 4. század) De
gondolt, amelynek ugyanilyen számú 

fejezetében valóban szó esik Püthagorasz istenfelfogásáról.
vita Pythagorica című művére
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(i) Zénón (Кг. e. 5. század) Parmenidész tanítványa volt. 
Martinovics hivatkozása Arisztotelész Physica c. művére téves, az
említett fejezetekben nincs utalás Zénónra.

(j) Euszébiosz C 265-339) egyházatya, a palesztínai Caesarea 

püspöke. írt történeti, egyháztcrténeti munkákat; görögül írt 

apologetikus munkája a Praeparatio evangelica és folytatása, a 

Demonstratio evangelica. Megjelentek több bilingvis kiadásban (pl. 
Párizs, 1623 stb.j .

(k) Plutarkhosz (50-120) platonista görög filozófus és biográfus, 
élete végén a delphoi szentély papja. Állítólag 227 munkát írt, 

ezeknek mintegy a fele maradt ránk. Fő műve a Párhuzamos életrajzok; 
Adversus Colotem c. művének azt a kiadását, amelynek oldalszámára 

Martinovics hivatkozik, nem találtuk: az idézet a munka 47. 
fejezetéből származik. Kólótész (Kr. e. 4. század) Epikurosz 

tanítványa volt.
(l) Vö. Tűse. disp. 1, 13, 30: '"'Nulla gens tarn fera, nemo omnium 

tarn sit inmanis, cuius mentem non imbuerit deorum opinio ..."
(m) A jegyzetben idézett összefoglaló munka: Histoire Générale des 

Voyages par Mer et par Terre, qui ont été publiés jusqu’a présent dans 

les différentes Langues de toutes les Nations, 9 kötetben, Párizs, 
1746-1750; Haye, 1747-1749; 30 kötetben Párizs, 1747-1750; 32 kötetben 

Drezda, 1747-1750.
Rochefort, César de: Histoire Naturelle et Morale des Isles 

Antilles en Amérique, Rotterdam, 1658 és 1665; Párizs, 1666; Lyon, 
1667.

De la Borde: Relation de l5origine, moeurs, coustumes, religion, 
guerres et voyages des Caraibes c. munkája egy angolból fordított 

kiadványban jelent meg: Recueil de divers voyages, fairs en Afrique et 
en Amérique, qui n’ont point encore été publiez ... avec des Traitez 

curieux touchant la haute Éthicoie. le débordement du Nil, la mer 
Rouge et le pr(etre Jean (par Richard Lignon, De La Borde et le P. 
Tellez, jésuite, le tout traduit de l’anglois et publié par les soins 

de Henri Justel), Párizs, 1674. Újabb kiadása uo. 1634.
Santos, Jo ao dos (+-1622) portugál dominikánus szerzetes. Ethiopia 

oriental (Evora, 1609) c. művét Gaétan Charpy (+1683) francia 

theatinus szerzetes adta ki franciául: Histoire de l’Éthiopie 

orientale, trad, du pertugais de Jean de Santo dominicain, Párizs, 
1684; uo. 1688.
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Tachard, Gui (1650-1712) francia jezsuita misszionárius. Művei: 
Voyage de Siam des PP. Jésuites avec leurs observations astronomiques 

et leurs remarques de physique, de geographie, d’hydrographie et 
d’histoire, Párizs, 1686; Amszterdam, 1688; Second voyage de Siam, 
Párizs, 1689.

Halde, Oean-Baptiste de (1674-1743) francia jezsuita földrajztudós. 
Műve: Description geographique, historique, chronologique, politique 

et physique de 'Yempire de la Chine et de la Tartarie chinoise, 4
1736; 1736-1737;kötetben, Párizs, 1735; 

bővített, 13 kötetes kiadása 1731 és 1735.
P. Gillet Journal du voyage dans la Gcyane c. munkáját nem 

találtuk, lehetséges, hogy valamelyik gyűjteményes kötetben jelent

Amszterdam, La Haye,

meg.

1 Leukipposz (Kr. e.
Démokritosz

5. század) az atomok elméletének egyik 

tanítómestere. Isten létévelmegalapozója,
foglalkozott.

?
~ A materialista Démokritoszt 

filozófusnak nevezik

nem

5-4. század) nevető 

a bölcsesség egyik
(Kr.

mert a vidámságot 
megnyilvánulásának tekintette.

^ Epikurosz (341-270) természet
nyitott filozófiai iskolát, melynek növendékei Epikurosz hazában éltek 

szerény körülmények között. Nők és rabszolgák is voltak köztük. Azt 
hirdette, hogy a világ véletlenül jött létre, tagadta az isteni 
gondviselést. Művei nagyrészt elvesztek. Tanítása szerint az élet fő 

célja a boldogság. A lélek éppúgy atomokból áll, mint a test, s vele 

együtt pusztul el. Istenek léteznek ugyan, de a világgal mit sem 

törődve élik gondtalan életüket.

e.

és erkölcsiilozcfus. Athénban
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ív.

Folytatás. Bayle és d'Argens márki megpróbál felsorolni néhány 

olyan népet, amelyek egyáltalán nem ismerik a legfelsőbb lény fogal
mát, és ebből próbálnak arra következtetni, hogy az Isten létét valló 

nézet nem olyan általános, mint azt mi állítjuk (elózó fej.), de 

miután nekik megfeleltek a leghíresebb filozófusok (a) az érvek teljes 

és hatékony fegyverzetével, a Le 3on Sens szerzője, Isten létének a 

tagadásában más eszközökhöz folyamodik, amennyiben elválasztja azt 
attól, hogy általános-e az Isten létét valló nézet, és a következőkép
pen érvel amellett, hogy még ha feltételeznénk is e nézet egyetemessé- 

abból még egyáltalán nem lehet következtetni annak bizonyosság
való elfogadására (b): “Úgy hiszik, elnallgattathatiák azokat, 

akik tagadják Isten létezését, ha azt mondják nekik, hogy mindenkor

gét,
ként

mindenütt mindenki elismerte valamilyen istenség uralmát; nincsen
olyan nép a földön, amely ne hitt volna egy láthatatlan és hatalmas
lényben, akit vallásos tisztelete tárgyává tett, s végül nincsen
egyetlen olyan nép sem, tartsák bármennyire vadnak is, amely ne lenne
meggyőződve sgv olyan értelem létezéséről, amely maoasabbrendű az
emberi természetnél, de vajon az, hogy mindenki hisz benne, igazsággá
változtathat-e eoy tévedést?" Nem sokkal ala~ob hozzáfűzi: "Volt olyan 

időszak, amikor mindenki azt hitte, hogy a Nap kering a Föld körül,
miközben ez utóbbi mozdulatlan marad a világmindenség középpontjában;

Voltalig több mint kétszáz eve annak, hogy e tévedést szétzúzták.
olyan idő, amikor senki sem akarta elhinni, hogy a Föld túlsó oldalán

élnek emberek, és üldözték azokat, akik voltok olyan vakmer5ek.hogyis
ezt állítsák; ma viszont egyetlen művelt ember sem veszi magának a 

hogy kételkedjék benne." Ámde az idézett mű szerzője hiábabátorságot
használja ezeket az analógiákat, mert az, hogy az Isten létéről alko
tott vélemény egyetemes, az nem másból fakad, mint abból, hegy szíve
sen feltételezünk egy ésszerűen elrendezett természetet; az a tény 

pedig, hegy a filozófusok azonos véleménye szerint a Nao forgott a 

Föld körül, az nem a természetről alkotott közfelfogásból eredt, hanem 

a gondolkodás helyes alapelveinek ama fogyatékosságából, amelyben az 

ókoriak egészen Kopernikusz és Newton idejéig szenvedtek; ás hasonló 

fogyatékosság, tudniillik a csillagászat és a hajózás (c) tudományának
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kezdetlegessége okozta, hogy senki nem akarta elhinni vagy
elfogadni, hogy a Föld túlsó felén is élnek emberek. Teljességgel 
bizonyos, hogy az efféle felfedezésekben nincs helye a természetről

a

vallott közfelfogásnak, tudományos kérdésekben kizárólag a szorgalom
ra, a kutatásra és a matematikai tudományok szilárd alapelveire kell 
támaszkodni; ezek állapították meg a Föld alakját (d) és számos egyéb 

hasznos felismerést a hajózástudomány igen nagy hasznára, a társadalmi 
kapcsolatok és az egész tudomány javára.

-rrrr = = r:p:=:r: = =: — = = =: = = = = == = = = = = = = = = = = = - = = — r: == rr.= = = = = = = =

(a) A jegyzetben hivatkozott munkák: Hugo de Groct (Grotius) 

(1583-1645): De veritate religionis Christianae, Leiden 1627 és utána 

számtalan kiadásban.
Storchenau, Sigismund von (1731-1753) jezsuita, a bécsi egyetemen a 

filozófia tanára. Tractatus de religicne et theologia naturali de- 
sumtus c. munkája Martinovics e műve után 1786-ban jelent meg, így hát 
Institutionum metaphysicarum IV partes (Bécs, 1771 és 1776) c. kiadvá
nyára gondolhatunk. Ezt támasztja alá, hegy a VIII., XIV., XVI., XLII. 
és XLIV. fejezetben is e művére hivatkozik.

(b) Lásd az Előszó (a) jegyzetét!
(c) Martinovics jegyzetének fordítása: A hajózás tudományát igen 

eredményesen művelte Amerika halhatatlan felfedezője (1492), Kolumbusz 

Kristóf.
(d) La Condamine, Charles-Marie de (1701-1774) francia utazó és 

matematikus, a Francia Akadémia tagja. Idézett műve: Mesure des trois 

premiers Oegrés du Meridien dans 1'hémisphe/re austral, Paris, 1751.
3ouguer, Pierre (165c-.658) francia matematikus és fizikus. Hivat

kozott munkája: Figure de la Terre, céterminée par les observations de 

la Condamine et Bouguer, Paris 1749.
Boscovich, Ruggero Giuseppe (1711-1787) olasz jezsuita matematikus 

és természettudós, az Angol Királyi Társaság tagja. Az említett mű: De 

litteraria expeditione per Pontificiam ditionem ad dimetriendos duos 

meridianii gradus a PP. Maire et Boschovich, Roma 1755. Társszerzője
Maire, Christophe (+1760) angol matematikus, jezsuita.
Voyage historique de l'Amérique méridionale fait par Ordre du Roi 

d'Espagne, par Don George Juan et par Anton d'Ulloa I-II, Amszterdam 

1752.
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Maupertuis, Pierre-louis-Moreau de (1698-1759) francia filozófus és 

földmérő. A hivatkozott munka: Figure de la Terre, déterminée par les 

observations de Messrs, de Maupertuis, Clairaut, Camus, le Monnier et 
de l'Abbé Outhier,' faits par ordre du Roi. Amszterdam és Párizs 1738 

és 1752. A társszerzőkkel kapcsolatban:
Clairaut, Alexis Claude (1713-1765) francia matematikus. Fő műve az 

Éléments de géométrie, 1741;
Camus, Charles-Etienne-Louis (1699-1763) francia matematikus és 

csillagász;
Le Monnier, Pierre Charles (1715-1799) francia csillagász;
Outhier, Réginaid (1694-1774) francia pap, csillagász.
Liesganig, Joseph (1719-1799) osztrák matematikus és csillagász, 

jezsuita. A grazi egyetemen matematikát oktatott. Tanított Linzben és 

Kassán is. Munkája: Dimensio graduum meridiani Viennensis et
Hungarici, Bécs, 1770.
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V.

Isten abszolúte végtelenül jó. Isten jósága abban a szilárd elha
tározásban rejlik, hegy lényének sajátos tökéletességét megtartsa; egy 

ilyen törekvésnek meg kell lennie Istenben, mert különben lehetséges 

volna, hogy Isten nem kívánja a maga tökéletességét: vagy ésszerűen 

nem akarja ókét; vagy ésszerűtlenül; az első esetben Istenben volnának 

olyan rossz tökéletességek, amelyeket Isten ésszerűen helytelenítene, 
és azt akarná, hogy ezek ne legyenek meg benne; ámde ha utánagondo
lunk, nyilvánvaló lesz, hogy a rossz tökéletesség önellentmondás, 
tehát ezeket ésszerűen Isten nem tudja sem nem akarni, sem helytelení
teni. A második esetben, ha Isten valami ésszerűtlent, megfontoltságá
val és bölcsességével ellentétest akarna, akkor nem volna bölcs, és 

nem volna Isten: következésképpen Istennek szilárd szándéka, hogy 

lényének sajátos tökéletességeit megtartsa. Ezen szándéknak először is 

határtalanul hatékonynak kell lennie, mert különben valamilyen véges 

behatás gátolhatná, megszüntethetné, sőt ellenkezőre fordíthatná, ami 
elfogadhatatlan az isteni tökéletesség sérelme nélkül; másodsorban egy 

másik lény segítsége nélkül születik meg Istenben ez az akarat, vagyis 

a végtelenül hatékony isteni jóság és a Maga tökéletességéhez való ra
gaszkodása nem relatív: tehát Isten abszolúte végtelenül jó.
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VI.

Isten relatíve végtelenül ,jó. Isten relatív jósága abban a szilárd 

elhatározásban rejlik, hogy az esetleges lényekre velük arányos tökéle
tességeket ruházzon; ezen elhatározásban Isten örömét leli, ugyanis 

amikor Isten szükségszerűen akarja a maga tökéletességeit (Id. előző 

fej.), akarnia kell a Maga fenségét, kifelé megnyilvánuló dicsőségét 
is, amely mintegy legelső a tökéletességei között; e dicsőség viszont 
csak akkor válik láthatóvá, ha az esetleges lényekre velük arányos 

tökéletességeket akar sikeresen ráruházni. Nyilván az az uralkodó, aki 
országában alattvalóinak semmi jót nem nyújt, aki arra törekszik, hogy 

megszüntesse és meg is szünteti pl. a kereskedelmet, az emberi élet 
fenntartóját, aki alattvalóitól elveszi a hasznos cselekvés minden 

szabadságát, mértéktelen adókat követel és vet ki, hogy meggátolja 

gazdagodásukat, semmiképp sem mutatja ki nagyságát és dicsőségét, te
hát az ilyen uralkodó aligha nevezhető jó és az államra hasznos uralko
dónak; így Isten fensége sem érne semmit, ha nem volna meg benne bősé
gesen a hatékony akarat arra, hogy teremtményeire arányos tökéletessé
geket ruházzon. Ebből is világos, mennyire elválaszthatatlan Isten 

abszolút jósága relatív jóságától, hiszen ha ez utóbbit elvitatjuk 

Istentől, megvonjuk Tőle az abszolút jóságot is; ámde Isten abszolút 
jósággal rendelkezik (Id. fentebb), tehát rendelkezik relatív jósággal 
is; továbbá: a szükségszerű létező fogalmából következően Isten tökéle
tes jósága nem lehet kisebb egyéb tökéletességeinél az Ő lényének és 

valódi fogalmának sérelme nélkül; Istennek ezen tökéletessége tehát 
szükségképpen ugyanolyan végtelen, mint más tökéletességei: Isten te
hát relatíve is végtelenül jó.
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VII.

Isten relatív lósága helyes fogalmának kifejtése. Isten fensége 

tökéletesen arányos Isten relatív jóságával, vagyis Isten annyira jó 

teremtményeihez, amennyire szükségesnek tartja végtelen tökéletessége 

folytán fenségét akarni; ámde tulajdon fenségének ezen szükségszerű 

akarása semmiképp sem függ a tökéletesítendő lények meghatározott 
számától, mert különben nem volna végtelen, hiszen ha feltételezzük, 
hogy Isten fensége a tökéletesítendő teremtmények egy meghatározott 
számától függ, akkor azt kellene mondanunk, hogy megnyilvánult és 

megmutatkozott Isten fensége és tökéletes hajlandósága tulajdon 

nagysága iránt, mivel teremtményeire pl. pontosan ezernyi, hozzájuk 

arányosan mért tökéletes tulajdonságot ruházott teremtésükkor, azaz a 

tökéletességekkel felruházott teremtmények véges számából következnék 

Isten végtelen fensége, ami lehetetlenség; sőt, eme feltételezés 

esetén sohasem lehetne megmagyarázni, hogy az említett teremtményeknek 

miért ezres és miért nem kétezres stb. mennyiségéből tűnik ki Isten 

fensége: továbbá tulajdon fenségének ugyanezen szükségszerű akarása 

nem függ a tökéletesítendő lények végtelen számától sem, hiszen ez 

esetben Isten végtelen fensége csak akkor létezhetne, ha létezne az 

Istentől tökéletességgel felékesített létezők végtelen halmaza, ami 
ugyanúgy lehetetlen; mert ha Isten tulajdon fenségét ki akarná 

nyílvánítani, ez esetben egy végtelen halmazt, azaz végtelenség 

szempontjából önmagával egyenlő halmazt akarna teremteni, ami 
önellentmondás, hiszen olyasmit akarna, amire nem képes, tehát nem 

volna bölcs és előrelátó, nem volna meg Зеппе az akarat és képesség 

összhanoja, s mivel a tökéletesséo a különböző tulaidonsácck összhana-
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ját jelenti egyazon lényen belül (a), Isten nem volna tökéletes; ezért 
Isten tökéletesen kívánja tulajdon fenségét, amikor tekintet nélkül 
végtelen vagy véges számukra arányos tökéletességet akar a teremtmé
nyekre hatásosan ráruházni, mivel Isten végtelen relatív jósága foly
tán örül annak, hogy kétségkívül hiánytalanul és valóban ráruházza az 

arányos tökéletességet mind az egyes, mind a több, mind az összes 

teremtményre. Ezt a jóságot Isten bölcsen gyakorolja, valahányszor a 

teremtmények természetét, tulajdonságait és tevékenységeit úgy rendezi 
el, hogy arányosak legyenek a teremtés eleve kitűzött céljával; ha ez 

a cél jó is, és ugyanakkor olyan is, amely ellentétes dolgok teremtésé
ből következik, akkor az is igaz, hogy Isten a maga relatív jóságát 
nemcsak akkor gyakorolja bölcsen, amikor szigorúan jár el, hanem akkor 
is, amikor görög szóval katabasziszt gyakorol, azaz leereszkedik; 
vagyis Isten jó a teremtményeihez akkor is, amikor igazságos, és akkor 

is, amikor irgalmas. Nyilvánvaló érvvel fogcm bemutatni, hogy létezik 

olyan cél, amely jó is, és ugyanakkor ellentétes dolgok teremtéséből 
következik: tehát Isten relatíve jó, amennyiben igazságos, ás amennyi
ben irgalmas; e két dolog ugyan ellentétes egymással, de a teremtmé
nyek elé kitűzött cél szempontjából nagyon is összefüggnek. A fentiek 

alapján egyrészt nyilvánvaló a relatív isteni jóság fogalma 

összeomlik a Le Bon Sens (ö) szerzőjének érvelése, mellyel többek közt 
... Mindennél nyilvánvalóbb és bizonyítottabb, hogy

másrészt

И Itezt mondja:
egyazon lény nem rendelkezhet egymástól annyira eltérő, ellentmondó,
összeférhetetlen tulajdonságokkal, mint amilyeneket a Föld minden
vallása az Istenségnek tulajdonít" stb.

(a) Martinovics 1731-ben Eszéken kiadott Systems Vniversae Philoso
phise Desvmtvm ex rraelectionibus ivxta normám Regiae ac Celeberrimae 

Vniversitatis Bvdensis Factis című, 3 részből álló munkája szintén a 

József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárának gondozásában fog 

megjelenni bilingvis kiadásban.
(b) Lásd az Előszó (a) jegyzetét!
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VIII.

A múltban és ma is lehetséges számos. Istennél alacsonyabb rendű
teremtmény. Itt szólnom kellene a belső és külső lehetőségről, ámde 

szerintem a modern filozófusok a belső lehetőséget sokkal jobban isme
rik annál, semhogy bármiféle tételeket állítsak róla fel (a), hiszen 

ma már senki sem vonja kétségbe, hogy el kell fogadni a dolgok belső 

lehetségességét,' hacsak valaki nem akar Jean le Clerc (b) tévedésébe 

esni, aki azt állítja, hogy minden lehetetlen, amit képtelenek vagyunk 

megérteni. Tegyük fel tehát, hogy a dolgok belső lehetetlensége léte
zik, mert ha ezt elvetjük, elvetjük Isten mindenhatóságát is (c): van 

és volt igen sok belsőleg lehetséges dolog, de mindezek alacsonyabb 

rendűek Istennél, mert ha egyenlőnek tartanánk őket Vele, igez lenne 

az az állítás, hogy Istenen kívül (Id. I-IV. fej.) lehetséges több nem 

teremtett lény is; ámde az ilyen lehetséges szükségszerű lények 

azáltal, hogy lehetségesek, léteznek, tehát több Isten létezne, ami 
ellentétben áll az ontológia és a természeti teológia aiapelveivel. Ha 

pedig feltételeznénk Istennél magasabb rendű lények lehetőségét, akkor 
Isten nem volna nem teremtett lény, nem volna örökkévaló, végtelen 

stb., illetve ha Isten szükségszerű lény volna, ugyanakkor lehetsége
sek Istennél magasabb rendű lények is, akkor lehetségesek ezeknél is 

magasabb rendűek és így tovább a végtelenségig; egy ilyen rendszer 
abszurdabb volna az egyháztörténetemből ismert aionok meséjénél (d);

van igen sok, Istennél alacsonyabb rendű lehetségestehát volt és 

teremtmény.

(a) Storchenau munkájára Id. a IV. fejezet (a) jegyzetét!
(b) Bevezetés az Ontológiához $. 3. - Le Clerc, Jean (Johannes 

Clericus) 1657-1736, 
tíami egyetemen; a kálvinista egyházból kivált arminiánus irányzat 
híve. Filozófiai művei A kötetben láttak napvilágot (Amszterdam, 
1700).

svájci teológus, a filozófia tanára az amszter-
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(c) I. m. XXXV-XXXVI. fej.
(d) Alexandre, Noe.-l (1639-1724) francia teológus, dominikánus 

szerzetes, igen termékeny író, még megvakulása után is számos munkát 
írt. A História ecclesiastica veteris et növi Testamenti c. hatalmas 

müve az 1686. évi párizsi kiadás után sokszor napvilágot látott.

IX.

Ilyen lények teremtése lehetséges volt. Ha létezik mindenhatóság, 
akkor teljességgel lehetséges a belsőleg lehetséges dolgok megteremté
se is, mivel a teremtés határtalan hatalmat kíván, azaz teljes hatal
mat kíván a lehetséges dolgok felett, amint ezt a metafizika bizonyít

óé ha Isten létezik, akkor létezik mindenhatóság is, márpedig 

Isten létezik (Id. I-IV. fej.), vagyis lehetséges volt ilyen teremtmé
nyek létrehozása (Id. előző fej.). Tehát sokan hiába kínlódnak, amikor 
tagadják a teremtés lehetőségét azt gondolván, hogy a semmiből csak 

semmi lehet, ás képtelenek valós fogalmat alkotni maguknak a végtelen 

hatalomról, amely képes a semmiből létrehozni mindent, ami nem ellenke
zik tulajdon természetével, mivel teremtő tevékenységében semmi sem 

gátolja.

ja;
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X.

Minden teremtményt, amennyiben megteremtésére szükség volt, lehet
séges alakiában kellett megteremteni. Ha Isten a teremtmények megalko
tásakor nem lehetséges alakjukban teremtette volna meg őket, nyilván 

meg kellett volna változtatnia azt az egyetlen és legegyszerűbb ala
kot, amelyben és csakis amelyben az összes lehetséges teremtmények - a

harmonikuslényegüket képező jegyeik változatossága ellenére is 

egészet alkotnak; ámde ha Isten az említett, egyedül lehetséges össz
hangot megváltoztatta volna, ez az összhang hiányához, ellentmondáshoz 

vezetett volna, azaz Isten csupán olyan teremtményeket hozott volna 

létre, amelyek ellentmondásosak, lehetetlenek, ami abszurdum. Noha 

létezik és létezett végtelen számú lehetőség oly módon, hogy Isten 

mindenkor képes volt és képes a lehetőségek változatosságából a töké
letlenebbet és alacsonyabb rendűt választani a tökéletesebb és maga
sabb rendű helyett, és választását a lehetőség állapotából a valóságos 

lét állapotába hozhatta, illetve az egyik lehetőséget szabad akaratá
ból helyettesítheti a másikkal, valahányszor azt alkalmasabbnak véli a 

teremtés céljára, mégsem teremthet olyan dolgot, amely a sokféle, 
lényegileg különböző tulajdonságokból egyazon mennyiségű tulajdonság
gal rendelkezik, hacsak nem tesz hozzá olyan más lényegi tulajdonsá
got, amely a lehetőség állapotában még hiányzott belőle, illetve ha a 

többi ilyen tulajdonságából nem vesz el egyet; Isten egyik módszerrel 
sem hozhatja létre ugyanazt a teremtményt, mivel a hozzáadandó, illet
ve elveendő lényegi tulajdonság vagy alkalmas volt arra, hogy a leendő 

teremtményre ráruházzák, illetve tőle megvonják, vagy nem veit alkal
mas; az első esetben magától értetődően ezt a lényegi tulajdonságot 
Isten nem újonnan adta hozzá a leendő teremtményhez, hiszen ez már 
benne volt mint tulajdonságai összességével öröktől fogva összhangban
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lehetséges tulajdonság, még mielőtt azt Isten elhatározta volna;lévő,
ha pedig eme sajátosság a többi tulajdonságtól elválasztható volt,
akkor nem volt lényegi sajátosság, és Isten akár elvette, akár hozzáad
ta, nem okozott lényegi változást benne, tehát ez az eljárás nem külön
bözik lényegileg attól, amikor Isten oly módon teremt, hogy teremtmé
nyéhez nem ad hozzá, s nem vesz el tőle semmilyen lényegi tulajdonsá
got; a második, esetben Isten egy természetével összeegyeztethetetlen 

tulajdonságú teremtményt alkot, ami lehetetlen. Tehát noha Isten képes 

volna a teremtményre egy lényegi tulajdonságot ráruházni vagy attól 
elvenni végtelen mindenhatósága révén, ámde ez esetben azt aligha 

változtatta volna meg, hanem inkább teljességgel másnak teremtette 

volna; így ha az emberi teremtménytől Isten netán megvonja a gondolko
dási képességet, akkor nem az embert változtatja meg, hanem egy teljes
séggel új élőlényt teremt; így hát minden teremtményt, amennyiben meg
teremtésére szükség volt, lehetséges formájában kellett megteremteni.
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XI. '3

A teremtményeket; amennyiben teremtésükre szükség volt, olyan
rendben kellett megteremteni, amely számukra lehetséges. Ha a teremt
mények a lehetőségből valóságos állapotba kerülnek, olybá tekinthetők, 
mint véges mennyiségek tagjai, hiszen természetüknél fogva végesek; 
ámde a véges mennyiségek tagjai csak számukra lehetséges módon és 

rendben kombinálhatok, mint ez világosan kitűnik a matematikában a 

kombinatorika elméletéből (a): tehát ha a teremtmények létrehozására 

szükség volt, számukra lehetséges rendben kellett őket megteremteni. 
Minden bizonnyal túl sokat tulajdonítana Istennek az, aki úgy véli, 

hogy e teremtmények számára lehetséges renden túlmenően azok másképp 

is elrendezhetek; ki állítaná, hogy Isten megteheti, hegy egy időben 

és egy helyen legyen nyár és tél, nappal és éjszaka stb.; ilyen kombi
nációkat mindenhatóságának sérelme nélkül még Isten sem hozhat létre,, 
mivel ezek természetüknél fogva ellentmondásosak.

(a) Wolff, Christian (1679-1754) német filozófus matematikus, a
marburgi, majd a hallei egyetem tanára, Leibniz barátja. Idézett műve
az Institutiones mathematicae seu elements matheseos universalis I-IV, 
Halle, 1713-1737 és Genf, 1733-1739.

Scherffer, Kari (1716-1783) jezsuita matematikus. Hivatkozott műve: 
Institutionum analyticarum pars I. sive Analysis quantitatum 

finitarum. Pars II. de calculo infinitesimali libri secundi de caiculo 

integrali, 3écs, 1772.
Merzburg, Cl. G. I. von (+1798): Institutiones mathematicae, 7 

kötet. 3écs, 1770-1780.
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XII.

A teremtmények a lehetséges, véges számú elrendezési mód közül abba
a rendbe vannak állítva, amely egy szilárd törvényből fakad, akárcsak
a számtani sor. Elfogadva, hogy Isten teremtette ezt a világot, akkor 
ebből azt a következtetést lehet levonni, amelyet alább bizonyítani 
fogok: a tökéletes előrelátással és bölcsességgel létrehozott alkotá
soknak biztos és szilárd törvényeken kell nyugodniok, a véletlenszerű 

tákolmányok viszont meghatározott törvényszerűség nélkül is létezhet
nek; ámde a természetükre nézve esetleges teremtményeket Isten tökéle
tes előrelátása és bölcsessége hozta létre, meghatározott célt szabva 

eléjük; aki ezt tagadja, annak azt kell mondania, hogy Isten azért 
teremtett tökéletes előrelátás és bölcsesség nélkül teremtményeket, 
mivel másképp nem tudott, vagy nem akart teremteni. Az első esetben 

Isten tehetetlen volt, ami abszurdum; a második esetben Isten nyilván
valóan alkalmat szolgáltatott nekünk egy olyan vélekedésre, hogy a 

világ az atomok valamiféle véletlenszerű csoportosulása révén állt 

össze; ha ezt a nézetet Isten az egész emberiségbe betáplálta volna, 
nemcsak tulajdon tökéletességét rejtette volna el tökéletesen előle, 
hanem a Maga létezését is, és eleve mástól nyert létezésének szükség- 
szerűségét csak Önnön tudatának tartotta volna fenn; ámde ily módon 

nem a végtelen bölcsességű és előrelátású Isten jár el, hanem egy más
féle, felesleges, értelmetlen s tökéletlen alkotásokat létrehozó lény; 
a teremtmények tehát szilárd törvény alapján vannak rendezve: szemünk 

láttára egyesek közülük keletkeznek, mások növekednek, ismét mások 

hanyatlanak, végül korábbi szervezetüket tekintve elpusztulnak, megvál
tozik alkotóelemeik korábbi összekapcsolódása, majd legtöbbjük más 

alakban újra felbukkan; végül látunk számos tartós létezőt e világban, 
amelyek szabályszerű mozgással ismétlik pályájukat, mint a mi Földünk, 
a többi bolygó és az üstökösök; a Föld mozgásának tulajdonítjuk a négy 

évszakot, a napok és éjszakák meghosszabbodását, viszont a napéjegyen-
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lóségek eltolódását, a Föld tengelyének bolygómozgását stb. (a) a Nap 

tevékenységének tulajdonítjuk: ha mindezeket komolyan megvizsgáljuk 

világunk hatalmas építményében, számos felderítetlen váltakozást 
találunk, amelyeknek állandó növekedését vagy fogyását nem tudjuk 

ilyen könnyen megfigyelni; ha az összes ilyen mozgást mint egyetlen 

egyetemes mozgást szemléljük, tökéletesen logikus lesz ezt és részeit 
bizonyos szabályos számtani sorokká transzponálni vagy legalábbis 

alkalmazni rájuk e sorokat; vagyis a teremtmények egy olyan rendbe 

vannak állítva, amelybe rendezhetők voltak, s ez a rend szilárd tör
vényből fakad, a számtani sorhoz hasonlóan.

(a) A jegyzetben idézett lelőhely helyes címe: Histoire de 1'Acadé
mie Royale des Sciences et Belles Lettres. Année MDCCXLIX. Memoires de 

l'Academie Royale des Sciences et Belles Lettres. Classe de Philoso
phie Experimentale. Tom. 5. Berlin, MDCCLI. A kötet 289. oldalán kez
dődik Leonhard Euler svájci matematikus (1707-1783) Récherches sur la 

precession des équinoxes et sur la nutation de l'axe de la Terre című 

tanulmánya.
Alembert, Űean-Lerond d' (1717-1783) francia akadémikus, matemati

kus és fizikus, az Enciklopédia egyik kiadója. Euleréval azonos című 

munkája 1759-ben jelent meg Párizsban.
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XIII.

A teremtmények ezen sora véges. Minden véges sort véges számú tag 

alkot, és minden végtelen sort végtelen számú tag, amint ez ismeretes 

a matematika alapelveiből. A teremtmények bár megszámlálhatatlanok, 
nem végtelen számúak; ellenkező esetben igaz volna, hogy Isten vagy 

rögtön végtelen számú teremtményt alkotott, vagy ha véges számút, 
ezeket végtelenné kívánná gyarapítani; az elsőt nem állíthatjuk, mert 
ha Isten rögtön végtelen számú teremtményt alkotott volna, eljutott 

volna teljesítőképessége határáig, és végtelen teremtőképességét 
kimerítette volna . a végtelen számú teremtmény létrehozásával, tehát 
immár nem volna mindenható, sőt tehetetlennek kellene lennie, ami nem 

egyeztethető össze Isten helyes fogalmával (Id. I—II. fej.). Ugyanígy 

nem állíthatjuk a másodikat sem, mert ha Isten végtelenné akarná 

növelni a teremtmények számát, e számot nem kellene apasztania, ámde 

Isten kb. annyival apasztja számukat, amennyivel gyarapítja, hiszen 

látjuk, hogy rengeteg ember születik, de ugyanakkor szinte ugyanannyi 
hal meg. Dolgok létrejönnek, mások elpusztulnak, egyes növények 

virulnak, mások elhervadnak stb. (ld. előző fej.), mikor és hogyan fog 

hát létrejönni az e feltételezés szerint végtelen számú teremtmény? 

Vagyis a teremtmények ezen sora véges.
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XIV.

E sor a tökéletesség értékét tekintve egyenlőtlen tagokból tevődik
össze. A teremtmények bármely sorának részeit, bármiféle véges teremt
mények is, a matematikusoknál használt kifejezéssel tagoknak nevezem; 
a teremtmények sorának véges tagjai a relatív tökéletesség értéke szem
pontjából nem egyenlőek, noha minden lény tökéletes a maga nemében, hi
szen a legtökéletesebb mester, a mindenható Úristen alkotása; mégis ha 

az egyes egyedek tökéletességét vetjük össze egymással, ebből az össze
vetésből világosan meg lehet látni példának okáért, hogy az ember szer
vezete sokkal magasabb rendű az állatokénál, az állaté a növényénél, 
sőt azt is láthatjuk, hogy ez az általában vett szervezet, tudniillik 

az emberek, az állatok, a kőzetek, a fémek stb. önmagukon belül megany- 
nyi osztályra tagolódnak a tökéletesség szempontjából. Ha mármost elte
kintünk a teremtmények ,ezen általános sorozatától, és egyetlen lényt, 
nevezetesen az embert vizsgáljuk, benne ismét fellelhetjük a teremtett 
tulajdonságok egy sajátos sorozatát, hiszen az ember alkotóeleme a gon
dolkodóképesség, az érzékiség, tud szaporodni, van értelme, emlékezőte
hetsége stb.; e sorozatban is egyenlőtlen értékű tagokat találhatunk: 
a gondolkodóképesség felette áll az érzékiségnek, az érzékiség maga
sabb rendű a szaporodási képességnél; sok embernek jobb a felfogóképes
sége, mint az emlékezete és fordítva (a); vannak, akiknek az emlékező
tehetsége jobb az értelmüknél; a relatív tökéletesség ugyanezen külön
bözőségét láthatjuk nemcsak az emberi testrészekben, az arcvonások el
rendezésében stb., hanem az állatoknál, növényeknél, kőzeteknél és fé
meknél is: tehát ez a sorozat a relatív tökéletesség értéke szempontjá
ból egyetemlegesen egyenlőtlen tagokból tevődik össze.

(a) Storchenau művére Id. a IV. fejezet (a) jegyzetét.
Malebranche, Nicolas de (1638-1715) francia filozófus,.Descartes hí

ve, a Jézus-oratórium kongregációjának tagja, fő munkája a De la Re
cherche de la vérité (1674-1675), több átdolgozott kiadásban.

Darjes, Joachim Georg (1714-1791) német filozófus és jogász, jénai 
egyetemi tanár. Psychologia empirica c. művét nem találtuk; fontos mun
kája: Elementa metaphysices I—II., Jéna, 1743 és 1753.
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XV.

A véges sorozatok tagjai, képezzenek azok egy totalitást, vagy
legyenek csak alkotórészek, vagy egyéb véges létezők, melyeknek létezé
sében bizonyosak vagyunk, összességükben alkotják e látható világot. E
világ részei a Nap és a bolygók, a Merkúr, a Vénusz, a Föld, a Mars, a 

Jupiter és a Szaturnusz, ezekhez járulnak a holdak, Földünk holdja, a 

Szaturnusz öt, a Jupiter négy holdja, végül az ég felsőbb tereiben az 

álló csillagok foglalnak helyet (a). A Földön bizonyosan vannak embe
rek, állatok stb., sőt ha az analógiát kiterjesztjük más bolygókra: a 

Holdra, a Jupiterre, a Szaturnuszra, amelyek éppoly árnyékoltak, mint 
Földünk, biztos mondhatjuk: egyáltalán nem lehet összeegyeztethetetlen 

a helyes filozófiai gondolkodással, hogy ezeken is ugyanígy léteznek 

emberek, állatok stb., amelyek szintén a világ sajátos alkotórészei; 
mindezek együttvéve alkotják a látható világot.

(a) De Lalande, Joseph-Jérome le Frangais (1732-1807) francia 

csillagász, a Francia Akadémia tagja. Fő műve a Traité d'Astronomie 

I—II, Párizs, 1764; rövidített kiadása: Traité d'Astronomie abrégé, 
Amszterdam, 1774 és Párizs, 1775.
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XVI.! •

E világot Isten az időben teremtette. A világ összetett létező, 
totalitások és részjelenségek bizonyos halmaza (ld. előző fej.), ugyan
akkor esetlegesen létező; ámde az összetett és esetleges létezőnek 

előidéző okra van szüksége (a), tehát a világ nem önmagától lett (b); 
ha a világ nem önmagától lett, akkor abban az időben keletkezett, 
amikor az előidéző ok létrehozta; ámde ez nem eleve hozta létre a 

világot, mert akkor e világ egyszerre volna örökkévaló, amennyiben 

öröktől fogva létezik, és egyszerre volna nem örökkévaló, amennyiben 

teremtése előtt nem létezett volna, ami ellentmondás; az előidéző ok 

tehát az idő folyásában teremtette a világot, ezen előidéző oknak 

szükségképpen rendelkeznie kell teremtő erővel, Űt nevezzük Istennek 

(Id. I. fej.), tehát Ö teremtette e világot az időben. Ezután nevetsé
ges volna azt kutatni, hogyan tudta Isten megteremteni e világot az 

időben a semmiből, hiszen rengeteg, Istennél alacsonyabb rendű dolog 

volt lehetséges természeténél fogva (VIII. fej.), továbbá e végtelenül 
hatékony teremtőképesség öröktől fogva létezett, és nincs szüksége 

idegen anyagra ahhoz, hogy e világot megteremtse, és abba a szükséges 

sorba vagy rendbe állítsa, amely már a lehetőség állapotában a dolgok 

tulajdonsága volt (X-XI. fej.). Istennek csak a lehetőségre volt szük
sége, s amikor e lehetőségből Isten a lehetséges dolgokat lehetőségeik
nek megfelelően (IX. fej.) a létezés állapotába hozta, ténylegesen 

megteremtette őket; ha Epikurosz mindezeket - számos szerzővel együtt 
- megfontolás tárgyává tette volna, aligha lett volna szüksége arra, 
hogy felállítsa az atomok létezésének téves tanát, és úgy vélekedjék, 
hogy e világ az atomok véletlen összekapcsolódásából keletkezett (c). 
Meg aztán Mosheim is ezt mondja (d): Mivel az idők rendje az öröklét 
valóságában van, balga és ostoba dolog feltenni a kérdést, miért ekkor
és miért nem máskor teremtette a Legfőbb Lény e világegyetemet; ha
valaki erre kíván magyarázatot, tulajdonképpen azt akarja megtudni,
hogy miért nem létezett idő az idő keletkezése előtt, amit joggal
nevezhetünk abszurdumnak és ostobaságnak. Még számtalan dolgot lehet 
felhozni ezzel kapcsolatban az ateisták ellen, de nem feladatom erről 
többet mondani.
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(a) A hivatkozott műre lásd a IV. fejezet (a) jegyzetét!
(b) Ebben egységes a keresztény filozófusok nézete; más véleményt 

vall a Histoire naturelle de l'ame szerzője a mű 8. oldalán.
A hivatkozott munka: Histoire naturelle de l'ame, traduite de 

l'anglois de Sharp, par feu M. H. ... , La Науе, 1745 és Oxford, 1747. 
A szerző La Mettrie, Julien Jean Offroy de (1709-1751) francia orvos, 
Leidenben Boerhaave tanítványa, a L'homme machine (La Науе, 1747; 
Leiden és London, 1748) szerzője.

(c) Különböző kiutat keres ebből a Pensées philosophiques (66. 
old.) és a Lettre des aveugles szerzője. Vö. Denesle: Examen du maté- 
rialisme I. köt. 5-6. fejezet.

A Pensées philosophiques Diderot, a Lettre des aveugles Holbach 

munkája, ld. az Előszó (a) jegyzetét!
Denesle (+1767) francia író és költő; az Examen du matérialisme 

I-II. 1754-ben jelent meg.
(d) A hivatkozott munka Cudworthius, Rudolphus: Systema intellectu- 

ale hujus universi seu de veris naturae rerum originis ccmmentarii. J. 
L. Mosheim ex Anglo vertit et recensuit et observationibus auxit. 
Jena, 1733; Leiden, 1773; e kiadások tartalmazza- Cudworth egyéb műve
it is, így a IV. fejezet (a) jegyzetében idézett megjegyzéseket is.

Cudworth, Ralph (1617-1688) angol filozófus ás orientalista, a 

cambridge-i ún. platonista-kör tagja; a munka angol eredetije: The 

true intellectual system of the Universe, London, 1678. és utána szá
mos kiadásban. A munka fordítója

Mosheim, Johann Lorenz (1694-1755) német evangélikus teológus és 

egyháztörténész, a göttingai egyetem tanára.

- 39 -



XVII.

A világ teremtésének alapja Isten jósága. E világ szép, csodálatos, 
telve van számtalan jóval olyannyira, hogy akaratlanul is magasztal
nunk és csodálnunk kell szerkezetét, sót, tudatunk is szavak nélkül 
arra figyelmeztet bennünket, hogy alkotója nemcsak létezik (II. fej.), 

de végtelen jósággal is rendelkezik (V-VI. fej.); mi más lehet hát az 

Istentől az időben teremtett világ alapja (Id. előző fej.), mint Isten 

jósága? Ha egy ügyesen elkészített óra láttán megdicsérjük alkotójának 

szakértelmét és ügyességét, lehetetlen végtelenszer nem magasztalnunk 

a világgépezet létrehozóját, Istent, és végtelenül hatalmasnak és 

jónak nem mondanunk Öt. E vélekedésnek csak egy akadálya van: mivel 
számtalan rossz is van e világban, ugyanezen meggondolásból nem kell-e 

elismernünk, hogy a világ teremtésének ugyancsak alapját képezi Isten 

valamiféle rosszindulata is; e felfogás Zoroasterre megy vissza (a), 
utóbb új életre támasztották a manicheusok (b), akiknek az ügyét Zoro
aster nevében Bayle karolta fel Melisszosz ellenében (c); ezzel szem
ben alább ki fogom mutatni, hogy a lehetőségekből bármilyen világ meg
teremtésére került volna is sor, miután a teremtmények véges sorozatát 
foglalja magában (XII. fej.), a jóval együtt szükségképpen a rossznak 

is létre kellett jönnie, és a rossz elenyésző értékű a jóhoz viszonyít
va, és ha összevetjük a jót és a rosszat, a maradék mindenképpen pozi- 

mint azt a maga helyén nevezem - tiszta jóság, és ígytív, vagy 

Bayle érvelésének is eleget teszek.
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(a) Az idézett első mű: História religionis veterum Persarum eorum- 
que magarum, Oxford, 1701 és London, 1760. Szerzője

Hyde, Thomas (1636-1703) angol orientalista, oxfordi egyetemi ta
nár, gloucesteri főesperes.

Pocock, Edward (1604-1691) angol orientalista és teológus, oxfordi 
egyetemi tanár, hivatkozott műve: Specimen históriáé Arabum, Oxford, 
1649.

Leibniz, Gottfried Wilhelm von (1646-1716) német protestáns filozó
fus és természettudós. Martinovics istenbizonyítékai nagyrészt őrá 

mennek vissza, pl. hogy a világ tökéletlensége, a metafizikai rossz 

szükségszerű. Leibnizet tekintik a matematikai logika megteremtőjének. 
Az idézett munka: Essais de Theodicée sur la bonté de Dieu, la liberté 

de 1'hőmmé et l'origine du mal I—II, Amszterdam, 1710, 1712, 1720, 
1734, 1747.

(b) Wolf, Johann Christoph (1683-1739) német teológus és orientalis
ta, Johann Albert Fabricius Id. a II. fejezet (d) jegyzetét tanítvá
nya, idézett műve: Manichaeismus ante Manichaeos et in Christianismo 

redivivus, Hamburg, 1707.
Beausobre, Isaac de (1659-1738) a berlini protestáns menekültek 

egyik lelkipásztora. Hivatkozott műve: Histoire critique de Manichée 

et du manichéisme I—II, Amszterdam, 1734-1739.
(c) Martinovics itt Bayle történeti szótárának ld. az Előszó 1. 

sz. jegyzetét Manicheizmus címszavára utal.
Melisszosz (i. e. 4. sz.) szamoszi hadvezér, Parmenidész tanítvá

nya, az eleai filozófiai irányzat képviselője.

- 41 -



i

XVIII.

A világ teremtésének oka Isten természetes szeretete volt a lehet
séges teremtmények iránt. Az Isten jóságából fakadó első tulajdonság a 

szeretet; akiben megvan a szeretet természetes képessége, abban megvan 

a jóság is, hiszen e kettő oly szorosan összefonódik, hogy amikor a 

szeretet befészkeli magát valahová, tüstént felszínre hozza az ott 

rejtőzködő jóságot is. Minden jóság, kiváltképp a végtelen jóság a 

szeretet révén munkálkodik, vagyis a szeretet valósítja meg azt, ami
nek alapja Isten jósága; a világ teremtésének alapja pedig Isten jósá
ga (ld. előző fej.), tehát a világ teremtésének oka Isten természetes 

szeretete a lehetséges teremtmények iránt.

v
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XIX.

A világ teremtésének elsődleges célja a teremtmények.boldogsága. Is
tent arra, hogy a maga mindenhatóságával egy világot teremtsen, pusz
tán a lehetséges teremtmények iránti természetes szeretete ösztönözte 

(id. előző fej.), de a lehetséges teremtmények iránti szeretet nem 

indította volna Öt e világ időben való megteremtésére (Id. XVI. fej.), 

ha a véges teremtmények megalkotásában nem lett volna tekintettel azok 

valamiféle boldogságára (Id. XIII. fej.). Minden bizonnyal hiábavaló, 
következésképp értéktelen az a szeretet, amely nem irányul elsődlege
sen és közvetlenül egy harmadik javára; vajon nem tapasztaljuk-e önma
gunkon is, hogy a más iránti szeretet nem létezhet a szeretettel ará
nyos eredmény nélkül? Hiszen amikor valakit őszintén szeretünk, minden 

jót kívánunk neki, ami a boldogulásához vezet, és ha hatalmunkban áll, 

ténylegesen is ráruházzuk azt szeretetünk tárgyára; az a szeretet, 
amely Istent e világ megteremtésére indította (ld. előző fej.), őszin
te és nem hamis volt, mert ez utóbbi összeegyeztethetetlen Istennel; 
hasonlóképpen a boldogság, amelyet Isten szeretete révén a teremtésben 

célul tűzött ki, tökéletesebbé teszi a világban létezők állapotát, 
ezért Isten egy ilyen állapotot tűzött elsődleges célként a világ elé, 
azaz a világ teremtésének elsődleges célja a teremtmények boldogsága.
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XX.

Ez a boldogság minden nyomorúságtól mentes, vigasszal teljes álla
pot . A teremtett világ céljául kitűzött boldogság Isten végtelen sze- 

retetéből fakad a teremtmények iránt (előző fej.), ámde Isten végtelen 

szeretetéből nem származhat semmiféle nyomorúság, semmiféle baj, a 

boldogsághoz tehát nem kapcsolódhat semmiféle tökéletlenség, amint ez 

nyilvánvaló a gondolkodó ember előtt; a szóban forgó boldogságnak 

tehát minden nyomorúságtól mentes állapotnak kell lennie. Továbbá: a 

boldogság befogadására képes teremtményt a minden nyomorúságtól mentes 

állapot tökéletesen kielégíti, mivel a minden nyomorúságtól mentes 

állapotban a teremtménynek nem kell tartania semmiféle rossztól, sem a 

jelenben, sem a jövőben, mert ha egy jövőben fenyegető baj gondolata 

gyötörné, már emiatt sem volna minden nyomorúságtól mentes állapotban; 
az ilyen teremtményt nem nyomasztják olyan érzések, amelyekkel a bol
dogtalanok gyötrik magukat, vagyis az ilyen teremtménynek vigasszal 
teljesnek kell lennie, így hát a boldogság minden nyomorúságtól mentes 

és vigasszal teljes állapot.
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XXI.

Ezen állapot Isten tulajdonságainak világos megnyilatkozásából
ered. Vizsgáljuk meg - már amennyire lehetséges - a minden nyomorúság
tól mentes és vigasszal teljes állapotot például a gazdasággal, az 

örömökkel és a tudományokkal stb. kapcsolatban; ha kincsekben dús
kálsz, e kincsek nemcsak gátolják nyugalmadat, melyet esetleg máshon
nan megszerezhetnél, hanem még több gondot, nyugtalanságot és aggodal
mat okoznak. Ha azt mondod, hogy az említett állapot az élvezetekben 

rejlik, akkor bizonyára nem veszed tekintetbe, hogy a törvényes házas
ság keretein kívül e gyönyörökből kifolyólag az embert jó hírének 

csorbulása, javai elvesztésének veszélye és egészségének károsodása 

fenyegeti; a házassággal kapcsolatban pedig figyelmen kívül hagyod az 

élettársakat összefűző köteléket: mindenki látja, mekkora nyomorúság
gal és idegeskedéssel jár a két természet összeütközése, az ebből 
fakadó gyakori nézeteltérés, az alárendeltség, a sok gond, a gyermekek 

felnevelése, a létfenntartási eszközök megszerzése stb. Ha a méltósá
gok elnyerését tartjuk a minden nyomorúságtól mentes állapotnak, fi
gyelmen kívül hagyjuk a velük járó gondokat, izgalmakat és a még több 

aggodalmat; hogy csak a legfőbb méltóságról, nevezetesen az uralkodó
ról szóljunk: ha kötelességének eleget akar tenni, állandóan azon kell 
fáradoznia, hogy jól szervezze meg hadseregét, amellyel egy másik 

hatalomnak ellen tud állni, és ezt a hatalmat - mint mondani szokás - 

az egyensúly fenntartására tudja kényszeríteni; továbbá buzgón foglal
koznia kell mindenféle politikai üggyel, pl. hogy kellő rendben legye
nek az összes politikai és igazságügyi fóhivatalok, becsületes minisz
terek irányítsák őket, virágozzék a kereskedelem, alattvalóik - sem az
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egyháziak, sem a világiak - ne sértsék meg a kellő polgári fegyelmet 
(a), hogy az urak ne terheljék alárendeltjeiket jobban, mint az emberi 
törvények azt megengedik, és van még számtalan egyéb ügy, amelyekkel 
az uralkodónak foglalkoznia kell, s nem lehet egy percnyi nyugalma 

sem; ha az ember egyáltalán eldönthet valamit: hogy egy ilyen méltóság 

nevezhetó-e minden nyomorúságtól mentes állapotnak, azt magad is 

belátod, ha egyáltalán van belátásod. Kérdezzük csak meg II. József 
német-római császártól vagy különböző tisztségekbe helyezett minisz
tereitől, vajon boldogság-e uralkodni, illetve az uralkodóval együtt 
kormányozni? Kérdésünkre adott válaszukat 
összeegyeztetni a minden nyomorúságtól mentes állapottal. A tudományok
ban bizonyára nagy gyönyörűség rejlik, de ha meggondoljuk, hogy a 

tudásvágy hogyan űz, hajt és kerget bennünket arra, hogy egyre többet 
és többet tudjunk, ám ezt a földi életben elérni nem tudjuk, akkor 
belátjuk, hogy a tudománynyal is együttjár - egyéb hátrányok mellett - 

a zaklatottság; sőt, ha a fenti s a hozzájuk hasonló dolgok kizárnának 

is minden nyomorúságot, és teljes vigaszt nyújtanának, mindig kapcso
lódnék hozzájuk egyetlen egy baj, hogy életünk megszűntével a gazdag
ságnak, az élvezeteknek, a méltóságoknak stb. is vége szakad; pusztán 

ennek a dolognak a tudata szükségképpen gyötör bennünket. Ellenben ha 

láthatnánk Isten tulajdonságait, bölcsességét, mindenhatóságát, jósá
gát, irgalmasságát, igazságosságát stb., akkor felismernénk Isten 

bölcsességében az emberi értelem által megragadható összes tudományo
kat, mindenhatóságában a gazdagság teljes kincsét, jóságában a tiszta 

gyönyörűséget stb.; szerintem ha mindezt világosan felfoghatnánk, nem

semmiképpen sem fogjuk

volna más kívánságunk, mivel e világos tudás kielégítené felfogóképes
ségünket, sőt mivel ez esetben nem létezhetnék semmiféle olyan, 
Istentől elkülönült ok, amely gátolhatna bennünket Isten tulajdonságai
nak megismerésében, és ezáltal rosszat forralna ellenünk, nyilvánvaló
an adódik az a következtetés, hogy csak Isten tulajdonságainak vilá
gos megismerésében rejlik a minden nyomorúságtól mentes, vigasszal 
teljes állapot.
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(a) Martinovics eme (a) jegyzetben egy általa kiadott munkára 

hivatkozik, melynek címét - sajnos - csak rövidítve közli. A mű teljes 

címe: Positiones de vocatione ministrorum ecclesiae et de jure 

principum circa sacra, Tübingen, 1731. Szerzője Israel Gottlieb 

(Theophilus) Canz német filozófus és teológus, a tübingeni egyetem 

tanára, Leibniz és Wolff követője. A hivatkozott munka 

Martinovics-féle második kiadását még nem sikerült fellelnünk. Canz 

egyéb fontosabb munkái: Philosophise Leibnitianae et Wolffianae usus 

in theologia per praecipua fidei capita I-П., Tübingen, 1728-1732; 
jurisprudentia Theologiae seu de civitate Dei ex mente Leibnizii 
Monadologiae, uo. 1731; Disciplinae morales omnes, Lipcse, 1734; 
Meditationes philosophicae, Tübingen, 1750; Ontológia, uo. 1741; Novum 

opusculum de regimine Dei universali seu jurisprudentia Dei publica, 
1737.uo.
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XXII.

Isten valamennyi tulajdonságának egyaránt meg kell nyilvánulnia.
Tételezzük fel például, hogy Isten minden tulajdonsága megmutatkozik
előttünk, kivéve jóságát, illetve igazságosságát; ennek következtében
nem lesz e kettőről semmiféle fogalmunk, hiszen Istent jóság és igazsá
gosság nélkülinek fogjuk elképzelni, azaz két tökéletességtől megfosz
tott lénynek; ámde egy olyan istenképzet, amely nem foglalja magában
az összes lehetséges tökéletességet, nemcsak hogy nem igaz, hanem mit 
sem ér, ez a gondolkodó ember előtt világos; tehát az adott esetben 

semmiféle képzetünk nem lenne az igazi Istenről, és a minden nyomorú
ságtól mentes, vigasszal teljes állapot nem alapulna az igaz Isten 

semmiféle megnyilatkozásán, ami ellentmondás (ld. előző fej.). Továb-
há: ha az egyik tulajdonsága jobban megnyilvánulna, mint a másik, pl.
jósága jobban, 
nünk

mint igazságossága, természetszerűleg felébredne ben- 
a vágy, hogy ugyanolyan mértékben ismerjük meg igazságosságát, 
jóságát, de ez a vágy a fenti feltételezés elfogadása esetén nemmint

teljesülhetne, aminek következménye szüntelen gyötrődés volna, és a 

boldogság állapota nyomorúsággal párosulna, ami lehetetlen (Id. XX.
fej.); ezért Isten valamennyi tulajdonságának egyaránt meg kell mutat
koznia .

- 48 -



XXIII.

Ezeket csak az értelmes lény képes felfogni. A boldogság állapota 

Isten tulajdonságainak világos megnyilvánulásából fakad (Id. XXI. 
fej.), de az isteni tulajdonságok csak értelemmel rendelkező lény 

előtt nyilvánulhatnak meg világosan, ugyanis csak a szorosan vett ér
telem képes arra, hogy a dolgokat pontosan tükrözze, illetve pontos 

fogalmakkal megragadja: tehát a boldogság csak az értelemmel rendelke
ző lénynek juthat osztályrészül. Mivel e világ teremtett sorozatában 

nem egyenlő valamennyi lény (Id. XIV. fej.), illetve ami ugyanaz: mi
vel e világon vannak olyan létezők, amelyek értelemmel rendelkeznek, 
mint az emberek, vannak más lények, amelyek az emberéhez hasonló tevé
kenységeket végeznek, olyanokat, melyek az embernél az érzékeléssel 
kapcsolatosak, és lelkűk van, mint az állatok (a), de lelkűk alapvető
en különbözik a miénktől, és végül léteznek olyan lények is, amelyek 

mindezen tulajdonságok híjával vannak; ebből önként következik, hogy 

az említett boldogság csak azon lények számára rendeltetett, amelyek 

értelemmel rendelkeznek, mint az ember, nem pedig az állatok és a 

világ többi lelketlen dolgai számára; tehát amikor Isten meg akarta 

alkotni a világot, csupán a világ legnemesebb részének, vagyis az 

értelmes lényeknek a boldogságát tartotta szem előtt, és pusztán ezek 

céljára és hasznára teremtette a többi, alsóbb rendű lényt; ezeket 
csupán olyan tökéletességekkel ajándékozta meg, és emellett olyan 

különféle tökéletlenségekkel sújtotta őket, hogy bizonyságul szolgálja
nak az értelmes lény számára ama következtetés levonásához, hogy Isten 

minden értelmes lény végcéljául egyféle igazi boldogságot rendelt (ld. 
XX. fej.).
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(a) A Boehmius-féle munkát nem tudtuk azonosítani. Martinovics e 

jegyzetben azt hangsúlyozza, hogy az állati lélekről több újabb szerző 

nem helytálló nézeteket tanít. A hivatkozott munkák: L'hőmmé plante, 
Potsdam, 1748; a névtelenül megjelent mű szerzője Julién Offroy de La 

Mettrie, Id. a XVI. fejezet (b) jegyzetét. Az utoljára említett mű: 
Amusements philosophiques sur la langage des be)tes, Leipzig, 1738; 
Párizs és La Haye, 1739 és Amszterdam, 1750. Szerzője

Bougeant, Guillaume-Hyacinthe (1690-1749) francia jezsuita törté
nész.
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XXIV.

A teremtett világ céljául rendelt ezen boldogság hasonlatos Isten
tökéletességeinek külső megnyilvánulásához, ás sokan ezt tartják a
világteremtés elsődleges céljának. A teremtett világ elsődleges célja
ként meghatározott boldogságból (XIX.) nem következik, hogy Isten a 

világ teremtésekor jobban szerette teremtményeit Önmagánál, mint Stor- 

chenau (a) állítja, mert Önmagát határtalanul szerette, mivel határta
lanul abszolúte jó, ámde ez a jóság tökéletességei megőrzésének szi
lárd szándékában rejlik (Id. V. fej.); e tökéletességek egyike Isten
ben a teremtőképesség, vagyis a világ megteremtésével Isten határtala
nul szerette önmagát, mert határtalanul szerette teremtcképességét, és 

viszont: végtelenül szerette a teremtett világot azzal a szeretettel, 
amely természetes relatív jóságából árad (Id. VI. fej.), mivel céljául 
a boldogságot rendelte (XIX. fej.). Ha ezeket tekintetbe vesszük, Stor- 

chenau egész okoskodása e kérdésről összeomlik; egyébként sokan van
nak, akik úgy vélekednek, mint én, ti. hogy a boldogság is, az isteni 
tökéletességek megnyilvánulása is ugyanazt a célt szolgálja. Nagyon 

helyesen mondja ezzel kapcsolatban Cudworth (b):
hogy hihetetlen jósága, amely arra indította, hogy Önmagán kívül más

it II Azt válaszoljuk,

boldog és szerencsés lények létezését is kívánja, ösztönözte a terem
tés nagy munkájára; amikor ezt állítjuk, egyáltalán nem vitatkozunk
azokkal, akik úgy vélik, hogy Isten saját dicsőségére és tiszteletére
alkotta a világot ... Ép ésszel senki sem állíthatja, hegy Isten ezt a
világegyetemet csak azért teremtette, hogy ezáltal hatalmának és böl
csességének bizonyságát adja, és ezzel kérkedjen: Isten azért teremtet
te a világot, hegy másokkal is megossza jóságát, mert az 6 dicsősége 

valójában és sajátosan a jóság." Mosheim egyetért vele (c): 
ellentét azok között, akik azt állítják. Isten e világot azért terem-

II M Nincs

tette hogy jósága gyümölcseit (megossza másokkal, valamint azok kö

zött , akik szerint Isten a világ teremtésében tulajdon dicsőségét
látta, hiszen amikor megteremtette az embert és a világot, hogy legyen
kivel jót tennie, egyszersmind tulajdon dicsőségét is megszilárdítot
ta. és amikor dicsőségét kinyilvánította a világban, az emberek üdvé
ről is gondoskodott." Érdemes elolvasni azt is, amit a kiváló Darjes 

ír művében (d) a világ teremtésének céljáról.
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» = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(a) Lásd a IV. fejezet (a) jegyzetét!
(b) Cudworthre lásd a XVI. fejezet (d) jegyzetét!
(c) Mosheim megjegyzéseit Cudworth munkáihoz Id. uo.
(d) Oarjesre Id. a XIV. fejezet (a) jegyzetét! Itt hivatkozott 

munkája a Philosophische Nebenstunden, 4 részben, Jena, 1749-1752.
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XXV.

E boldoosáq véges. A boldogság Isten tulajdonságainak világos meg
nyilvánulásából fakad (Id. XXI. fej.); ha tehát e boldogság nem véges, 
hanem végtelen lenne, akkor Istennek képesnek kellene lennie arra, 
hogy tulajdonságait is határtalan mértékben kinyilatkoztassa számunkra 

(Id. XXII. fej.), és mi is úgy foghatnánk fel azokat, ahogyan Ó látja 

a maga határtalan tudásával; ámde erre mi képtelenek vagyunk, hiszen 

gondolkodó- és felfogóképességünk véges. Azt sem mondhatjuk, hogy a 

véges boldogság nem elégíti ki vágyunkat, mivel e vágyunk is véges, 
tehát véges boldogság is kárpótolja, lecsillapítja, s annak birtokában 

kielégül, vagyis az ember nem érez semmiféle nyomorúságot, és minden 

lehetséges vigasszal eltelik: tehát a szóban forgó boldogság véges.
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XXVI.

Az értelmes teremtmények ezen boldogsága a fentieken túl a teremtmé
nyek összességének értékét fejezi ki. Ha ezen boldogság nem fejezné ki 
a teremtmények összességének értékét, akkor Isten e világ céljául 
olyan boldogságot tűzött volna ki, amely nem arányos a világgal, ahogy 

ez a mindennapi kereskedelemben tapasztalható, mivel egy dénár nem 

fejezi ki pl. egy palota értékét, ezért a dénár, egyáltalában nem ará
nyos a palotával; ámde aránytalan célt a világ elé tűzni nem fér össze 

Isten bölcsességével és magasságos szándékaival: az értelmes teremtmé
nyek boldogsága tehát összességük értékét fejezi ki. És valóban: az e 

világban tapasztalható tökéletességek önkéntelenül is a boldogság esz
méje felé ösztökélnek bennünket; a boldogság elnyerésének ezen ösztöne 

nem volna meg bennünk akkor, ha a teremtett dolgok összességének érté
ke nem rendelkezne olyan tökéletességekkel, amelyek arányban állnak a 

kitűzött boldogsággal.
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XXVII.

A teremtmények összességében fellelhetők metafizikai, fizikai és er
kölcsi bajok, de van igen sok jó is. Azt nevezzük rossznak, ami egy 

létező állapotát tökéletlenebbé teszi; márpedig a teremtmények ezen 

összességében sok olyasmi van, ami a létezők állapotát a pozitívumok
kal egybevetve .tökéletlenebbé teszi. Először is e világ véges létezői
nek a Végtelen Létezővel való összehasonlításából is kiderül, hogy a 

véges lények határtalanul fogyatékosabbak a Végtelennél, és telve van
nak olyan tulajdonságokkal, amelyek állapotukat Nála határtalanul töké
letlenebbé teszik*: a Végtelen Létező ugyanis rendelkezik mindentudás
sal, mindenhatósággal, végtelen jósággal (Id. V-VI. fej.) stb., ezzel 
szemben a véges létezőnek a tudása, hatalma, mérete és boldogsága (ld. 
XIX. fej.'*') stb. 
véges létezőinek ezt a - Végtelen Létezőhöz viszonyított - fogyatékos
ságát nevezik metafizikai rossznak; tehát a teremtmények ezen összessé
gében létezik metafizikai rossz, sőt helyesebben szólva: e világ léte
zőinek összessége egyféle metafizikai rossz. Továbbá: ha összehasonlít
juk egymással a véges létezőket, tüstént kitűnik, hogy egyesek közülük 

a véges tökéletesség zsinórmértéke szerint tökéletesebbek másoknál: 
így pl. az egyik ember okos, a másik buta, az egyik szép ás egészsé
ges, a másik csúnya, süket; az egyik gazdag, a másikra a legnagyobb 

nyomor nehezedik, az egyiknek bőséges része van sorscsapásokban, a 

másiknak nem; ugyanez a helyzet a különböző fajtájú lények esetében 

is: bármennyire szerencsétlen is egy ember, mégis magasabb rendű bár
mely igavonó állatnál, az oroszlán, az ökör stb. magasabb rendű lény 

bármely rovarnál; a tökéletességnek ez a különbsége a célok egyenlőt
lenségéből fakad, amely - mint láttuk - benne foglaltatik e lények 

sorozatában (Id. XIV. fej.). A teremtmények ezen fogyatékosságát vala
mely véges tökéletességhez képest szokás fizikai rossznak nevezni; 
tehát a teremtmények ezen összességében van fizikai rossz is. Végül ha

mindenfelől korlátozott. A filozófusok eme világ
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az emberek szabad cselekvéseit egy kicsit figyelmesebben megvizsgál
juk, akkor közülük sok tetszik nekünk, és erkölcsileg helyesnek nevez
zük őket, mert összhangban vannak az erkölcsi törvényekkel; más csele
kedeteik viszont, ha helyesen gondolkodunk, ellenszenvet váltanak ki 
belőlünk, elmarasztaljuk őket, mert ellentétesek az erkölcsi törvény
nyel, és erkölcsi rossznak nevezzük őket; van tehát a teremtett dolgok 

összességében erkölcsi rossz is. Másrészt nagyon sok jót is látunk e 

világban, s ezekből önkéntelenül is egy végtelenül jó Teremtő (ld. 

II., V., VI. fej.) létére következtetünk. Nyilván jó dolog, hogy nap
pal a Nap, éjjel a Hold világít, jó az, hegy a Föld növényeket terem,
hogy nedvességben bővelkedik, hogy vannak vízzel borított részei, hogy 

élnek állatok és hasznunkra szolgálnak (Id. XIII. fej.), és van még 

szinte számtalan egyéb jó; nap mint nap látjuk, hogy az emberek számos 

erényt gyakorolnak, ez is megannyi jó; az előbbiek fizikai, ez utóbbi
ak erkölcsi javak, a teremtett dolgok ezen összességében tehát igen 

sok jó van.

1 Helyesen: XXV.
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XXVIII.

Minden rosszal szemben áll egy neki megfelelő jó. Az ugyanazon cím
szó alá tartozó jót és rosszat homologonoknak nevezzük; így a metafizi
kai jó és rossz, a fizikai jó és rossz, az erkölcsi jó és rossz homo- 
logonok. Ha minden egyes létezőt vizsgálat alá veszünk, akkor azt 
látjuk,
vele ellentétes rossz, létezik ugyanis egy metafizikai jó,
(Id. I., II., III., IV. fej.), de létezik és vele ellentétes a meta
fizikai rossz is, ilyen a teremtmények összessége (Id. XXVII. fej.). 

Például a sánta, a süket, a vak emberben megvan sorban a láb fogyaté
kossága, a süketség és a vakság; megannyi fizikai rossz, de ugyanebben 

az emberben .megvan az ellentétük is, a fizikai jó: a gondolkodás, 
érzékelés, beszéd képessége: sőt ezeken kívül igen sok fizikai jó 

található meg ugyanabban az emberben, pl. agyának mesteri felépítése, 
egész testét behálózó csodálatos idegrendszere, vérkeringése stb., 
vagyis minden teremtett létező oly bőven fel van ruházva testi javak
kal, hogy bármennyire fogyatékos, fizikai rosszal terhelt legyen is, 

mindaddig, amíg lényeges tulajdonságai birtokában van, mindenkor több, 
vagy legalábbis ugyanannyi fizikai jó birtokának örvend. Ugyanígy pl. 

a magas méltóságra emelt gazdag, szerencsés stb. emberben lépten-nyo- 

mon tapasztaljuk a. hatalomvágyat, mások lenézését, depressziót, indula
tosságot, lelkesedést, mgchiavellizmust, szinte mindig a kapzsiságot 
stb. Sokéves érintkezésem a nagy emberekkel bőven megtanított engem 

arra, hogy szinte minden emberben egyaránt vannak erények és bűnök, 
természeti tökéletességek és fogyatékosságok; számtalan jellemző példa 

van, amelyeket e tárgyban mindenki megvizsgálhat és megismerhet, s 

ezáltal közeledhet az én véleményenhez; ugyanakkor nem tagadom, hogy 

többen vannak olyanok, akik inkább .rkölcsi bűnökben, semmint erények
ben bővelkednek, de még ezek sincsenek teljesen hijával az erénynek. A 

vizsgálódó előtt nyilvánvaló, hogy ami a fizikai jó és rossz áttekinté
se után elmondható az emberről, ugyanaz igaz az állatokra, rovarokra, 
növényekre, kövekre, tehát e közösség bármely-teremtett létezőjére is: 

tehát minden rossznak megfelel egy vele ellentétes jó is.

hogy minden jó mellett létezik egy nekimegfelelő, ugyanakkor
ez Isten
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Egyrészt a fizikai javak, másrészt a fizikai és erkölcsi bajok érté
kei az erkölcsi .jót gyarapítják. A fizikai javakat illetően: amikor 
nézzük e világ csodálatos szerkezetét, a dolgok rendjét, a csillagok 

mozgását, az állatok, a növények, ásványok stb. és az ember bámulatra 

méltó felépítését-,, akaratlanul is nemcsak Isten megismerésére (Id. II. 

fej.), hanem szeretetére is ösztönzést kapunk; e javak érett megfonto
lása ad számunkra véleményem szerint indítékot azon cselekedeteinkhez, 
amelyek kifejezésre juttatják Isten iránti szeretetünket; ámde ilyen 

jellegű tetteink feltétlenül összhangban állnak az erkölcsi törvény
nyel, vagyis erkölcsi javak; ezért a fizikai javak értékei az erkölcsi 
jót gyarapítják. Továbbá: a testi bajokból megtanuljuk jobban becsülni 
a testi javakat: mert mikor ép, szép, egészséges stb. testnek örven
dünk, mihelyst egy sánta, süket, szerencsétlen embert látunk, önkénte
lenül is Istenre gondolunk, hálát adunk neki, hogy mentesnek teremtett 
bennünket az ilyen nyomorúságtól, és így újabb ösztönzést nyerünk 

olyan cselekedetekre, amelyek hálánkat tanúsítják Isten iránt; az 

ilyen cselekedetek összhangban állnak az erkölcsi törvénnyel, tehát 
erkölcsi javak, következésképpen a testi bajok értékei ugyancsak az 

erkölcsi jót gyarapítják. Végül ha sok éven át bűnökben élünk, és 

azokból kifolyólag különböző kellemetlenségekbe bonyolódunk, mindenfe
lől bajok szorongatnak, elveszítjük összes barátainkat, mindezen bajok 

vagy igen gyorsan a helyes útra térítenek vissza bennünket, vagy - ha 

nem vigyázunk - tüstént kétségbeesésbe taszítanak; az előbbi esetben a 

helyes útra visszatérve igen erényes, jó erkölcsökben bővelkedő életet 
folytatunk, г erre az előbb tárgyalt bűnös élet adott alkalmat; a 

második esetben rengeteg ember a bűnösök kétségbeesésének láttán és 

hatására megtanulja, hogy kerülje a bűnöket, cselekedeteit jobban szab
ja az erkölcsi normákhoz, vagyis ezek az erkölcsi bűnök mindkét eset
ben az erkölcsi jót gyarapítják.
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A világban fellelhető jónak belső értéke pozitív, a rosszaké nega
tív. Minden jó ténylegesen hozzáad valamit a létezőhöz, sőt tökéletesí
ti mind a véges, mind a Végtelen Létező állapotát; így a metafizikai 
javak, ti. a mindentudás, a bölcsességr a mindenhatóság stb. Isten 

természetét teljességgel tökéletessé teszik; hasonlóképpen a gondolko
dóképesség, a felfogóképesség stb. - ezek mind fizikai javak - a maga 

nemében tökéletessé teszik az emberi lényt; azt is mindenki látja, 

hogy az erények mennyire ékesítik az értelmes teremtményt; az erények 

viszont erkölcsi javak (Id. XXVII. fej.): ámde azáltal, hogy a létezők 

állapotát tökéletesítik, egyszersmind kiemelik őket a teljes tökélet
lenség állapotából, azaz a semmiből, és a tökéletesség állapota felé 

vezetik őket, amely több a semminél; a javak a létezőkben ezt szerin
tem értékük segítségével valósítják meg, ez az érték pedig a tökélete
sedés, vagyis e javak belső értékük révén juttatják a semminél nagyobb 

tökéletesség állapotába azokat a lényeket, amelyekben lakoznak; tehát 
a világban lévő javak belső értéke pozitív, ugyanis pozitív érték az, 
amely több a semminél, mint ezt a matematika helyesen definiálja. 
Ezzel szemben minden rossz meganyi fogyatékosság: ezek semmit sem 

adnak hozzá a létezőhöz, hanem inkább megfosztják azt javaitól, tehát 
nem értékek, nem többek a tökéletesség teljes hiányánál; sót nem is 

nulla tökéletességűek és nulla tckéletlenségüek, hiszen a nulla tökéle
tesség is, a nulla tökéletlenség is a létezőnek egy olyan állapota, 
amelyben a létező mentes minden tökéletességtől és tökéletlenségtől, a 

rossz tehát a létezőt a nulla tökéletesség és a nulla tökéletlenség 

állapota alá süllyeszti; hogy ebből az állapotból kiszabaduljon, le 

к'И vetkeznie minden egyes rossz tulajdonságát, és akkor a jó és a 

rossz egyensúlyba kerül nála, mondhatni negatív egyensúlyba; és hogy 

ebből is kijusson, a véges létezőnek önmagát kell felvérteznie mind 

fizikai, mind erkölcsi javakkal; a nulla tökéletesség alatti létezési 
állapot negatív értékű létezést jelent, mivel ez az érték a nulla 

alatt van, tehát kisebb a nullánál, mint ez a matematikában szintén 

ismeretes, ezért a rossz tulajdonságok a létezőt a nulla tökéletesség 

és a nulla tökéletlenség állapota alá süllyesztik, mégpedig belső 

értékük következtében, vagyis a világban létező rossz negatív értékű.
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Ebből nem következik, hogy Isten negatív értékű dolgokat teremtett.
Ilyen okoskodás alapján valaki azt mondhatná, hogy mivel Isten valóban 

teremtett fizikai rosszat, ebből azt a következtetést lehet levonni, 
hogy Isten negatív értékű dolgokat teremtett; ilyenek teremtése azon
ban ellentmondás-, .hiszen a teremtés valaminek a létrehozását jelenti a 

semmiből a valóságos állapotba, amely több a semminél (a); ámde ez a 

következtetés tüstént semmivé válik, ha meggondoljuk, hogy nincs olyan 

teremtett létező, amely pusztán fizikai rosszból állna, hiszen minden 

létezőben, ha egyéb jó nincs is benne, mint pusztán az elemek össze- 

szerkesztettsége, máris van annyi tökéletesség, amely felülmúlja a 

hozzákapcsolódó összes többi fizikai rosszat. Nyilvánvalóan nagyobb 

értékű tökéletesség az pl., hogy az ember gondolkodik, érez, él, mint 
amekkora tökéletlenség az, ha sánta, vak stb.; és jóllehet e tökélet
lenségei némiképp árnyékot vetnek tökéletességeire, ez utóbbiak értékü
ket tekintve nem válnak semmivé a tökéletlenségekhez viszonyítva; 
vagyis a tökéletességek és tökéletlenségek, azaz a fizikai jó és rossz 

tulajdonságok ezen egész keveréke az illető emberben pozitív értékű. 
Az erkölcsi jóról és rosszról itt. semmit ném lehet mondani, hiszen 

egyiket sem Isten teremtette kezetlenül, mert ellenkezőleg: olyannak 

teremtette a teremtményt, hogy a reá ruházott cselekvőképesség és 

szabadság révén egyikre sincs elkötelezve. Végül a metafizikai rossz a 

Végtelen Lény vonatkozásában csak mint tagadás létezik, mivel a Végte
len Lényt nem teremtették, ezzel szemben a metafizikai rossz, vagyis e 

világ egész összessége teremtett.

(a) Martinovics itt hivatkozott munkájára la. а VII. fejezet (a) 

jegyzetét!
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XXXII.

A világon fellelhető jó és rossz mindenkor a legszorosabban összefo
nódott. Itt csak a fizikai és erkölcsi jót és rosszat tárgyaljuk; ha 

ezek sem a lehetőség állapotában, sem a létezés állapotában nem létez
tek egymástól élválasztottan, azaz ha mindig összefonódtak, és ha a jó 

és a rossz ezen-.összefonódása nem Isten akaratából származik, vagyis 

ha itmianens lehetőség, akkor ez az összefonódás oly szoros, hogy ha 

Isten jót akarna teremteni, kénytelen lenne megteremteni a rosszat is; 

ámde a jó és a rossz sem a lehetőség, sem a megvalósulás állapotában 

nem létezett egymástól elszakítottam; összefonódásuk tehát Isten aka
ratától független, így a világban fellelhető jó és rossz mindig a leg
szorosabban összefonódott egymással. Érvelésünk veleje az alábbi: elő- 

mind a fizikai, mind az erkölcsi jó és rossz természeténél 
fogva véges, mivel a teremtett világ ezen összességének sorozatára 

vonatkoznak (Id. XII. fej.'''), ezért Istennél alacsonyabb rendűek, és 

nagyon is lehetségesek (Id. VIII. fej.), főképp azért, mert nem ered
ményeznek ellentmondást; ámde a lehetséges dolgokat olyannak kellett 

megteremteni, ha teremtésük szükséges volt, amilyennek lehetségesek 

voltak (Id. X. fej.), hiszen nyilvánvaló, hogy a lehetséges dolgok a 

teremtés révén csupán állapotukat változtatják meg; tehát ha a fizikai 
és erkölcsi jó és rossz már össze volt fonódva a lehetőség állapotá
ban, akkor összefonódottnak kell lenniük a létezés állapotában is; és 

mivel csak akkor létezhetnek összefonódva (és látjuk, hogy így létez
nek), ha ez az összefonódás lehetséges volt, bizton kimondhatjuk: a jó 

és a rossz mindkét állapotban összefonódott, azaz bizonyos jó és rossz 

tulajdonságok úgy fonódnak össze, hogy egyszerre vannak meg egyazon 

lényben, mások pedig láncszerűen kapcsolódnak, és a jó és a rossz vál
takozik egymással; másodszor: ez az összefonódás semmiképp sem Isten 

akaratától függ, mert pl. ha természeténél fogva nem volna lehetséges 

egy olyan ember, aki sánta, vak, ugyanakkor erényre és bűnre egyaránt 
képes, akkor Isten sem teremthetett volna ilyent.

szőr is

1 Helyesen: XXVII.
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tudjuk elképzelni a .iát és a rosszat egymás nélkül. A jó 

értéke pozitív, a rosszé negatív (Id. XXX. fej.); ámde a pozitív érték 

ellentéte a negatív értéknek, mint ez a matematikából ismeretes: tehát 
a jó ellentéte a rossznak; ámde vajon kinek lesz pontos fogalma ellen
tétekről, ha nem viszonyítja őket egymáshoz? Nyilvánvaló, hogy első 

valós elképzeléseink, melyeket gyermekkorunkban alkottunk a jóról és a 

rosszról, viszonylagosak voltak, hiszen ha nem tanítottak volna meg 

bennünket arra, hogy mi a jó, nem ismerhettük volna meg a rosszat, és 

fordítva, sót a józan ész sem helytelenítené természetszerűen a rosz- 

szat, ha a másik oldalon ugyancsak a természet útmutatásával nem helye
selné a jót; ezek olyan bizonyosnak tűnnek szememben, hogy ép ésszel 
senki sem vonhatja őket kétségbe. Melyikünk tartaná például testi 
fogyatékosnak a sánta embert, ha nem volna köznapi fogalmunk az egész
séges emberről; és a sánta ember fogyatékosságát is csak azért vesszük 

észre, mert tudjuk, milyennek kell lennie az ép embernek. Ki ítélne el 
egy erkölcsi rosszat, pl. a mértéktelenságet, ha egyidejűleg nem lenne 

fogalma a mértékletesség erényéről, és nem nyerne ösztönzést gyakorlá
sára? Persze gyakran megeshet, hogy van tényleges fogalmunk a jóról 
anélkül, hogy azt ténylegesen összevetnénk a rosszról alkotott elképze
léssel; ez abból fakad, hogy már van szilárd fogalmunk a rosszról, 
amely gyermekkorunkban a gondolkodással együtt alakult ki bennünk; e 

két fogalmat azonban soha nem tudnánk kialakítani, ha előzetesen nem 

világosítanak fel bennünket kellőképpen róluk; tehát el sem tudjuk 

képzelni a jót és a rosszat egymás nélkül.

Mi sem
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A jó és a rossz úgy van elrendezve e világban, hogy értéküket össze
kell vetni egymással. Mind közvetetten, mind a közvetlenül teremtett 
jő és rossz meghatározott sorba van rendezve (Id. XII. fej.), és 

egyetlen értéket fejeznek ki, nevezetesen a boldogságot (Id. XXVI. 
fej.); továbbá a-'jó és a rossz ellentétek (Id. XXX. fej.); végül mivel 
a teremtmények sorához tartoznak, egyenlőtlenek (Id. XIV. fej.); 'ámde 

mivel sorba vannak rendezve, hogy egyetlen értéket fejezzenek ki, és 

mivel ellentétesek is, egyenlőtlenek is, mindenképpen össze kell őket 
egymással vetni, így pl. a 40, a 10, a 30, a 20 hogyan fog kiadni 
egyetlen számértéket, a 40-et, ha nem raktuk őket valamilyen sorba, 
pl. 40, 20, 30, 10 vagy 30, 20, 40, 10 stb., és ha nem ellentétes 

előjelűek, pl. +40, -20, +30, -10 stb. és nem különbözőek; mert csak 

ebben az esetben lesz 40 - 20 + 30 - 10 = 40; ez nem más, mint kölcsö
nös egybevetésük. Végül: a jó és a rossz a legszorosabban összefonódik 

(Id. XXXII. fej.), és egymás nélkül még el sem tudjuk őket képzelni 
(Id. XXXIII. fej.); következésképpen úgy vannak elrendezve e világban, 
hogy értéküket egybe kell vetni.
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A világban fellelhető jó és rossz értékei szüntelenül megsemmisítik
egymást. A jó és a rossz ellentétes értékű (Id. XXX. fej.), és egybe 

kell őket vetni (Id. XXXIV. fej.); ámde ellenkező előjelűek összeadása 

esetén megsemmisítik egymást, ez világos; így a világban fellelhető jó 

és rossz értékei'szüntelenül megsemmisítik egymást. Különböző példákon 

lehet bemutatni, hogy ez a megsemmisítés valóban végbemegy a természet
ben: vegyük szemügyre először azokat a létezőket fajon belül, amelyek
ben egymás mellett létezik a fizikai rossz és jó, pl. a sánta vagy a 

púpos embert; sánta lába vagy púpja ellenére más kitűnő testi adottsá
gai miatt megteremtése igen jól tanúsítja Isten örök dicsőségét, amely 

azonos a világ teremtésének elsődleges céljával, a boldogsággal (Id. 
XIX. fej.); ez a tanúságtétel nem volna lehetséges, ha testi fogyaté
kosságait a testi pozitívumaival való összevetés teljességgel ki nem 

egyenlítené; ugyanez a helyzet, ha olyan lényeket vizsgálunk, amelyek
ben váltakozva található erkölcsi jó és rossz, pl. az emberben: nála 

is megfigyelhetjük a jó és a rossz említett kölcsönös kiegyenlítődé
sét. Az emberben a korábbi bűnöket eltörlik a későbbi erények, és az 

utóbb fellépő bűnök megsemmisítik, kitörlik az előző erényeket; az 

erények az embert a tökéletesedés állapotába helyezik, amely pozitív, 
a bűnök viszont kitérítik abból, és negatívvá teszik; ezáltal alkalmat
lanná változtatják célja, a boldogság elérésére.
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A jó értékének * nagysága együttesen meghaladja a világban létező
rossz értékének nagyságát. A világban létező jó értékének nagysága nem 

egyenlő a rossz értékének nagyságával, s nem is kisebb annál; ha ugyan
is az elsőt fogadjuk el, amikor a jó és a rossz értékei szüntelenül 
megsemmisítik egymást (Id. XXXV. fej.), akkor a teremtmények véges 

sorának legvégén (Id. XIII. fej.) ezen értékek különbsége nulla lesz, 
tehát a boldogság, amely a teremtmények összességének az értékét feje
zi ki (Id. XXVI. fej.), egyenlő lenne a semmivel; ámde ezt nem lehet 
mondani: ugyanis e világ teremtésekor Isten a boldogságot tekintette a 

világ elsődleges céljának (Id. XIX. fej.), ezért ha az említett boldog
ság egyenlő volna a semmivel, Isten e világ teremtésekor a semmit tűz
te volna ki céljául, és végtelen előrelátásával, bölcsességével ezért 
fáradozott volna, és a teremtett világ alapja, Isten jósága (Id. XVII. 
fej.) tartalmatlan volna, mert aminek a célja semmi, s akinek bölcses
sége és szándéka egy alapvető fontosságú dologban a semmit valósítja 

meg, akinek a jósága teljességgel tartalmatlan és üres, az semmiképp 

sem örvendhet végtelen bölcsességnek, megfontoltságnak és jóságnak 

(Id. V-VI. fej.), márpedig e tulajdonságok "híján valódi értelemben 

Istennek sem mondható (Id. I. fej.); tehát a boldogság nem lehet egyen
lő nullával, következésképpen a jó értékének nagysága sem egyenlő a 

rossz értékének nagyságával. Ha a második kijelentést tesszük magunké
vá, abból az következnék, hogy kölcsönös megsemmisítésük után (ld. 
XXXV. fej.) a különbség kisebb lenne a nullánál, azaz negatív értékű 

lenne, hiszen a különbség rossz lenne, ezért a teremtmények egész 

összességének értékét kifejező boldogság (Id. XXVI. fej.) szintén 

rossz, azaz boldogtalanság volna, tehát Isten azért teremtette volna a 

világot, hogy örökre boldogtalanná tegyen bennünket, ezért irigy, 
igazságtalan, minden zsarnoknál gonoszabb volna; ez esetben viszont 
nem lehetne jó Isten, hanem csupán végtelenül rossz: mindez megannyi 
képtelenség! A fentiekből világosan következik, hogy a jó értékei 
összességükben felülmúlják a rossz értékeit. Persze ezzel korántsem 

tagadom, hogy akad olyan ember, akinek bűnei felülmúlják erényeit, és 

ezáltal a boldogságra alkalmatlanná teszik, azaz elfogadom, hogy a 

szabadság hatása következtében számos embernél több erkölcsileg rossz 

cselekedet valósul meg az erkölcsileg jónak mondhatónál; másutt ki
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fogom mutatni ennek alapján, hogy létezik boldogtalanság is anélkül, 
hogy csökkentené Isten jóságát, és ez az oka azon állításomnak, hogy 

legalábbis összességében a jó felülmúlja a rosszat.
4*

/

.*
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XXXVII.

E világ tökéletesen arányos céljával, a boldogsággal. A teremtmé
nyek összessége alkotja e világot (Id. XV. fej.), továbbá ezen összes
ségben van jó és rossz (Id. XXVII. fej.), helyesebben ez az összesség 

jóból és rosszból áll; mivel pedig összességében a jó értéke felülmúl
ja a rosszét, a teremtmények összessége, vagyis e.világ úgy tekinthe
tő, mint amelynek értékmaradéka jó (Id. XXXVI. fej.).; ámde e maradék 

pozitív értékű, azaz mondhatni valós tökéletesedés, egyszersmind bol
dogság is, így hát a világ tökéletesen arányos a boldogsággal. Továbbá 

most már az is nyilvánvaló, milyen jól kifejezi a boldogság a teremtmé
nyek összességének értékét: ezt fentebb (Id. XXVI. fej.) már kimutat
tam. Ebből önként következtethetünk arra, hogy ha Isten véges boldogsá
got szánt a teremtés céljául, nem teremthetett másféle világot, mint 
amelyik jóból és rosszból áll; ezt a következtetést a maga helyén 

bővebben is le fogom vezetni; tehát a világ célja ellentétes dolgok 

teremtéséből valósul meg, s ettől függ részben érvelésünk ereje (ld. 
VII. fej.).
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XXXVIII.

Önellentmondás két ellentétes célt kitűzni a világ teremtése számá
ra, pl. a boldogságot és a boldogtalanságot. Mivel a teremtett világ 

célja egyrészt arányos vele (XXXVII. fej.), másrészt pontosan kifejezi 
annak értékét (Id. XXVI. fej.), bátran levonható az a következtetés, 
hogy összességében nem létezik semmi olyan, ami valamiféle második, 
ellentétes célt, fejezne ki összességében, pl. a boldogtalanságot, azaz 

a teremtmények összessége nem olyan rendszert alkot, amelynek végössze
ge jó is, rossz is (Id. XXXVI. fej.), ámbár ha a teremtmények említett 
sorozatát (Id. XII. fej.) valami megszakítaná, bekövetkezhetnék, hogy 

különbségként a rosszat kapnánk; ez a helyzet pl., amikor egy igen 

bűnös ember meghal, és kimarad a világ folyásából erkölcsi jó és rossz 

tekintetében; az ó esetében ugyanis a maradék negatív lesz, ámde ettől 
még a teremtmények egész sorozata nem válik negatív értékűvé, mert a 

boldogság csak az egész sorozatra vonatkozik, csupán ez elé tűzte ki 
elsődleges célként Isten a boldogságot (Id. XIX. fej.). Annak következ
tében, hogy a boldogság pontosan kifejezi a teremtmények összességének 

értékét, hiába is tételezünk fel egy második, az előbbivel ellentétes 

célt számára; mi több, Isten nem képes semmi hiábavaló elhatározásra, 
mivel telve van bölcsességgel és megfontoltsággal: ellentmondás tehát, 
hogy Isten két olyan ellentétes célt szabjon a világ teremtése elé, 
mint a boldogság és a boldogtalanság; ha pedig feltételeznénk azt a 

lehetetlenséget, hogy Isten mellett létezik még egy, természetétől 
fogva rossz szubsztancia, amely a teremtmények valamely összessége 

céljául a boldogtalanságot tűzné ki, akkor léteznie kellene a mi vilá
gunk mellett egy másik világnak is, amelynek értékösszege negatív vol
na, tehát a boldogtalansággal arányos.
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XXXIX.

A boldogtalanság nem az értelmes teremtmény elé tűzött cél. A bol
dogtalanság nem arányos célja ennek a világnak, és nem fejezi ki a 

teremtmények összességének értékét (Id. XXVI. és XXXVII. fej.), tehát 
Isten nem tűzhette ki a világ céljául; és minthogy a gondolkodó teremt
ménynek jutott osztályrészül, hogy a világ elé tűzött célt élvezze 

(Id. XXIII.fejj, ennélfogva a boldogtalanságot Isten nem tűzhette ki 
az értelmes teremtmény céljául. Önmagukban megvizsgálva a teremtménye
ket láthatjuk, hogy a fizikai jó magasabb értékű, mint a rossz (Id. 
XXXVI. fej.), továbbá a fizikai jó és a fizikai és erkölcsi rossz az 

erkölcsi jót gyarapítja (Id. XXIX. fej.), ennek következtében e világ 

dolgainak egész sorozatát tekintve több a jó, mint a rossz: mi módon 

fejezhetné ezt ki a boldogtalanság? Isten, akiről kimutattam, hogy 

létezik (Id. I., II., III., IV. fej.), és szakkifejezéssel a priori 
végtelenül jó (Id. V., VI. fej.), hogyan tűzhette ki az ember, közvet
len céljául a szóban forgó boldogtalanságot?
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XL.

Az értelmes lények boldogtalansága, noha nem rendeltetett a világ
de ha feltételezzük létét, tökéletesítheti a boldogságot. Acél jául,

boldogság minden nyomorúságtól mentes és vigasszal teljes állapot (ld. 
XX. fej.); ez az állapot Isten tulajdonságainak világos megnyilatkozá
sából fakad (ld.'XXI. fej.); e megnyilvánulásnak Isten bármely tulaj
donsága vonatkozásában egyenlőnek kell lennie (Id. XXII. fej.), azaz a 

boldogság állapotának tökéletes birtoklásához Isten valamennyi tulaj
donságának egyenlő mértékű megnyilvánulására van szükség; e tulajdonsá
gok között szerepel Isten igazságossága: ez azonban semmiképp sem nyil
vánulhat meg, ha Istennek nincs hatalma az erkölcsi rosszat büntetni, 
és e hatalmat nem képes ténylegesen gyakorolni'; ámde hogyan büntethet
né az erkölcsi rosszat, ha nem engedné meg a boldogtalanság létezését? 

A boldogtalanság ugyanis abból ered, hogy az illető értelmes lényben 

többségben van az erkölcsi rossz: következésképp az igazságosság nem 

valósulhat meg a boldogtalanság létezése nélkül, sem a boldogság az 

igazságosság fogalma nélkül, következésképp a boldogság sem érhető el 
a boldogtalanság nélkül; vagyis ha feltételezzük a boldogtalanság léte
zését, akkor ez magát a boldogságot tökéletesíti.
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XLI.

A boldogság tételezése esetén az isteni jóságnak meg kell engednie
a boldogtalanság létezését is. Istennek jóságából következően nemcsak 

a jóságból közvetlenül adódó dolgokat kell létrehoznia, amikor a vilá
got meg akarja teremteni, amilyen többek között a boldogság (ld. 
XVII., XVIII., XIX. fej.), hanem azokat a dolgokat is, amelyek lényegi
leg összefonódnak velük; a boldogtalanság lényegileg összefonódott a. 
boldogsággal, mivel tökéletesíti ezt (ld. előző fej.), tehát ha felté
telezzük, hogy Isten a boldogságot akarja az értelmes teremtmény elé 

céljául kitűzni, jóságából következően meg kell engednie a boldogtalan
ság létezését is. A megelőző és a mostani állításból a boldogtalanság 

létének szükségességét következtettem ki; a XXXIX. paragrafus tételé
ből viszont azt vontam le, hogy Isten nem a boldogtalanságot tűzte ki 
a gondolkodó lény céljául; senki ne tartsa e kettőt ellentétesnek: 
ugyanis mivel Isten relatív jósága (Id. VI. fej.) nem akarhat semmi 
rosszat a lehetséges véges létezőknek, ügyelt arra is, hogy az emberek 

ne azért szakadjanak ki a lehetőség állapotából, hogy boldogtalanok 

legyenek; ezért állítom, hogy a boldogtalanság nem lehet az isteni 
jóság által az emberek elé tűzött cél; s mivel a boldogság az isteni 
jóság természetéből árad (idézett paragrafusok), és a boldogtalanság 

tökéletesíti Ót (ld. előző fej.), tökéletesen összhangban áll ezzel a 

jósággal, hogy létezzék boldogtalanság is mint a boldogság lényegi 
eszköze.
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XLII.

A boldogtalanság léte összefér Isten viszonyuló .lóságával. Ha Isten 

viszonyuló jósága nem összeférhető, nem összeegyeztethető A, 3, C stb. 
ember boldogságának létezésével, akkor Isten csak akkor volna relatíve 

jó, ha az értelmes teremtmények általa teremtett meghatározott száma 

elnyerné a boldogságot mint a világ általános, elsődleges célját, 
vagyis az adott esetben az Isten jósága lényegében a teremtendő lények 

véges számától függne, mint ez világos a gondolkodó előtt (Id. VII. 
fej.); ámde Isten relatív jósága nem függ a teremtendő lények sem 

véges, sem végtelen számától (Id. uo.). tehát a boldogtalanság 

létezése összegyeztethető Isten relatív jóságával. Teljességgel vulgá
ris és hibás fogalmuk van Isten tulajdonságairól azoknak, akik e tulaj
donságok végtelenségét szigorúan az általunk tapasztalt, megvalósult 
hatások alapján méricskélik, akik úgy gondolják, hogy Isten pl. nem 

mindenható, ha ténylegesen nem teremt meg minden lehetséges lényt, 
hogy nem végtelenül igazságos, ha nem szab ki a véges lényekre végte
lenül súlyos büntetéseket, s végül nem jó, ha nem ad valamennyi véges 

lénynek egyenként is végtelen boldogságot, ami önellentmondás (ld. 
XXV. fej.). Tehát Isten tulajdonságait a priori kell bemutatni és fel
mérni, vagyis a Szükségszerű Lény igaz fogalma alapján, aki rendelke
zik minden lehetséges, végtelen tökéletességgel (a), hiszen az ilyen 

lényt nevezzük Istennek (Id. I. fej.); Ö végtelenül hatalmas, akár egy 

világot teremt meg, akár minden lehetséges világot; végtelenül igazsá
gos, akárhány lényt büntet; végtelenül jó, akár egy, akár több, akár 
minden lényt boldogsággal ruház fel. Egy dolgot azonban elengedhetet
lennek tartGk, nevezetesen ahhoz, hogy Isten valamely tulajdonsága 

megnyilatkozzék, kell lennie legalább egy hatásnak, amely arányos 

ezzel a tulajdonsággal, s amelyet ismernünk kell; ha ez a hatás nem 

léteznék, ettől még Istennek meglenne az a tulajdonsága, melynek egyet
len hatását sem ismerjük, csak nem tudnánk, hogy egyedül Isten leli 
örömét benne.

\

v

(a) Az e jegyzetben hivatkozott munkát ld. fentebb, a IV. fejezet 

(a) jegyzetében!
— — — — — — = — — rrcr — - — — r:aar: — — n — = — aar:a:aar; — = — —n^arcar: — — — — rraraarrcra: — — = aa-—c;c:r — = — — — —

- 72 -



XLIII.

Ha Isten meg akarná akadályozni az örök boldogtalanságot, a sző
igazi érteimében nem lehetne űt relatíve jónak mondani. Isten csak úgy 

képes kiragadni az értelmes teremtményt az örök boldogtalanságból, ha 

igazságosságának érvényesítését hatálytalanítja irgalmasságával, és az 

értelmes teremtmény rossz, ezért a boldogtalansággal arányos cselekede
teit boldogsággal jutalmaztatja, miután az illető meghatározott időt 
töltött boldogtalanságban; szerintem Istennek így kell eljárnia, ha 

elejét akarja venni az örök boldogtalanságnak, ámde ha így járna el, 
nyilván azt kívánná, hogy az igazságossága által diktált büntetéseket 
soha ne hajtsák teljesen végre; a büntetéseknek persze, mivel arányo
saknak kellene lenniök a bűnökkel, vágyig az erkölcsi rosszal, és mi
vel a bűn Isten végtelen jóságát sérti^ vég nélkül kellene tartaniok; 
viszont az a szándék, hogy az isteni igazság által diktált, büntetést 
ne hajtsák végre úgy, ahogy kellene, valójában azonos azzal a szándék
kal, hogy megvonják tőlünk igazságosságának megismerését; ilyenképpen 

a boldogság állapotában teljes hatásukban ismernénk meg Isten többi tu
lajdonságát, s akiken megkönyörül, azokat nem zárja ki irgalmából, ha 

nem követnek el új bűnöket stb., és csupán igazságosságát látnánk kor
látozott működésében, ti. hogy azok, akiket joggal büntetett, minden 

új érdem nélkül boldogságot nyernek; és mivel - mint mondottam - Isten
nek mindig így kellene eljárnia az örök boldogtalanság teljes kiküszö
bölése érdekében, ennek következtében Isten egyéb tulajdonságait job
ban ismernénk meg, mint igazságosságát; ámde egy olyan állapot, amely
ben Isten összes tulajdonságai nem egyenlő mértékben tárulnak fel 
előttünk, nem igazi boldogság 'Id. XXII. fej.), következésképp 

Isten elejét akarná venni az örök boldogtalanságnak, pontosan ezzel 
tagadná meg tőlünk az igazi boldogságot; ámde ha ezt megtagadná, a szó 

igazi értelmében semmiképp sem nevezhetnénk relatíve jónak (Id. VI., 
VII. fej.).

ha
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XLIV.

Valójában kétféle-lóság van: a tiszta és a letisztult, amelyek töké
letes összhangban vannak. Tiszta jóságnak a végtelen jóságot nevezem, 
amely nem alkotóelemek keverékéből keletkezik, azaz teljesen egynemű; 
ennek léte feltételezi egy teljesen egynemű lény létezését, ilyen lény 

létezik, tudniillik Isten (Id. I. fej.): tehát létezik tiszta jóság 

is. Ezzel szemben letisztult jóságnak nevezem a véges jóságot, amely a 

jó és a rossz összeadásából származik, valahányszor a jó nagyobb,- mint 
a rossz; vagyis a letisztult jóság egy pozitív maradványérték, amely 

akkor adódik, ha a teremtett jó értékét összevetjük a világunkban 

található rosszal; hogy ilyen letisztult jóság létezik, az könnyen 

levonható a fentebb mondottakból (Id. XXXIII-XXXVII. fej.). Továbbá: a 

világ céljául Istentől rendelt boldogság (Id. XIX. fej.) magából Isten 

jóságából mint a teremtett világ alapjából következik (Id. XVII.
fej.), valamint Isten szeretetéből, amely miatt a világot létrehozta 

(Id. XVIII. fej.); mert mi mást következtethetünk ki Isten végtelen 

jóságából előbb, mint azt, hogy ennek folytán kívánja Isten, hogy
teremtményei a maguk erejéből képesek legyenek a boldogságra; ámde ez - 
a boldogság az összesség értékét fejezi \ki (Id. XXVI. fej.), és tökéle
tesen arányos ezen összességgel, vagyis a világgal (Id. XXXVII. fej.); 

ez az összesség a jó és a rossz összeadásának végértékét tekintve a 

letisztult jóság; e letisztult jóság a boldogsághoz hasonlóan az iste
ni, vagyis a tiszta jóságból ered, azzal áll igaz és természetes össz
hangban, mivel a letisztult jóság vezet rá egyenes úton bennünket a
tiszta, isteni jóság fogalmára, és mentesíti azt a rossz minden gyanú
jától. Ez hát az isteni jóság, valamint e jóból és rosszból összeöt
vözött világ (lo. XXVII. fej.) közti természetes összhang, amely csak 

akkor érvényesül, ha nem szemléljük a rosszat a jótól elkülönítve; ha
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egykor az epikureusok és napjainkban Bayle sok modern ateistával (a) 

együtt így szemlélte volna a rosszat, nem jutottak volna tévútra okos
kodásaikban. Mert nyilván egészen más a rossz természete, ha a jótól 
elválasztva vizsgáljuk, mint ha a jóhoz viszonyítjuk, ahogy kell; az 

első esetben, tudniillik ha azt mondjuk, hogy a jó és a rossz függet
len egymástól, nincs köztük kapcsolat, akkor a jó jutalma a vele termé
szetszerűleg arányos boldogság lesz, a rosszé pedig a boldogtalanság, 
következésképp a.Jóisten két célt tűzne ki, egy jó és egy rossz célt, 
ámde ez összeegyeztethetetlen Istennel (Id. XXXVIII. fej.), amiből 
arra lehetne következtetni, hogy nincs olyan Isten, aki egyszerre jó 

és rossz, hiszen e két fő szubsztancia, a jó és a rossz természeténél 
fogva összeegyeztethetetlen (b), így nyugodtan azt mondhatná az ember: 
egyáltalán nincs Isten, nincs erkölcsi törvény, minden vallás és állam 

puszta koholmány: íme ezt a széles perspektívát tárják fel az ateis
ták! A második esetben viszont, azaz ha a jót és a rosszat ugyanúgy 

egymásra vonatkoztatjuk, mint amilyen szorosan összefonódnak (ld. 
XXXII. fej.), akkor mindig (a XXX., XXXV., XXXVI. paragrafusok alap
ján) tökéletes összhangot fogunk találni Isten jósága és e világ mint 
valamiféle letisztult jóság között az e fejezetben fentebb felhozott 
érvelés alapján, és egyrészt megmagyarázhatunk minden esetleges rész
letkérdést, másrészt teljesen megfelelhetünk Bayle ellenvetéseire; 
hogy lezárjam e két dolgot, amely a probléma tökéletesebb megoldásához 

még szükséges, az alábbi állításokat fűzöm még hozzá.

(a) Bayle munkásságára ld. az Előszó 1. jegyzetét; a Le Bon Sens-re 

és Mirabeaud-ra az Előszó (a) jegyzetét!
Petronius Arbiter (i. u. 1. sz.) Satyricon c. munkájából csak töre

dékek maradtak fenn, köztük a kerek egészet alkotó Trimalchio lakomá
ja. A munka versekkel tarkított prózában íródott.

(b) Storchenaura Id. a IV. fejezet (a) jegyzetét!
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XLV.

Lehetetlen a világot pusztán fizikai és erkölcsi jóból megterem
teni. Ha lehetetlen volna a rossz és a jó együttes teremtése, akkor 

szükségképpen egyikük sem létezne; de ha nem volna rossz, nem volna 

fogalmunk a jóról sem, mivel ezek olyan szorosan összekapcsolódnak 

(Id. XXXII. fej..), hogy külön el sem képzelhetők (Id. XXXIII. fej.): 

következésképpen- nem tudnánk, hogy a Nap, a Hold, a többi bolygó és 

állócsillag és számtalan egyéb jelenség mindmegannyi fizikai érték, és 

így fel sem támadhatna bennünk az a sejtelem, hogy létezik valamiféle 

Legfelsőbb Lény, mivel az Ö létezésétől és tulajdonságaitól függ a 

természetjog, ettől pedig a közjog: ezekről sem volna fogalmunk, tehát 
törvény, társadalom, vallás nélkül élnénk. Egy ilyen világrendszerben 

Isten sem mutatná meg nekünk külső dicsőségét, nem jöhetnénk rá léte
zésére, s azt sem tudhatnánk, hogy elrendelt célunk a boldogság, tehát 
hiába választott volna el Isten bennünket az értelem és gondolkodás 

révén az oktalan állatoktól; ámde Isten telve van megfontoltsággal és 

bölcsességgel, és nem képes semmi hiábavaló cselekedetre; tehát egy 

csupa jóból álló világ feltételezése esetén nem léteznének emberek, 
csupán élettelen lények, vagy értelem és gondolkodás nélküli lények; 
sőt, ha precízebben akarunk érvelni, miután az egyes, az embernél 
alacsonyabb rendű lényeket Isten legbölcsebb szándéka csupán az ember 
hasznára teremtette (Id. XXIII. fej.), ezek is hasztalanul jöttek 

volna létre, következésképpen felesleges volna a víz, a fű, a Föld, a 

Nap, a Hold, vagyis ha Isten a világot csupa jóból teremtette volna, 
felesleges valamit teremtett volna; ám egy ilyen eljárásmód összeférhe
tetlen a legbölcsebb Istennel, ezért Isten részéről lehetetlen az is, 

hog^ a világot csupa jóból teremtse; de ez lehetetlen volna a világ 

szeme ontjából is, mert még ha feltételeznénk is, hogy léteznek benne 

emberek, egy ilyen világ senkit nem vezetne rá a boldogság eszméjére, 
nem mutatná meg - mint mondottam - Isten tulajdonságait; egy ilyen

- 76 -



világ elé kitűzött boldogság nem foglalná magába Isten valamennyi 
tulajdonságának megnyilvánulását, azaz a boldogok nem látnák Isten 

igazságosságát és irgalmát, mert világos, hogy ezeknek csak akkor van 

helyük, ha van teremtett rossz is; tehát egy csupa jóból álló világ 

rosszabb volna ennél a világnál, amely jó és rossz ötvözete; ámde az, 
hogy egy csupa jóból álló világ rosszabb annál a világnál, amely jóból 
és rosszból tevődik össze, önellentmondás: ebből következőleg a világ 

oldaláról is ellentmondás a világ csupa jóból való teremtése.
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XLVI.

Isten mindenhatóságának sérelme nélkül nem hozhatta létre a létezők
olyan összességét, amely közvetlenül élvezi a boldogságot. Ha valaki 
el akarná hárítani Istenről a teremtéssel kapcsolatosan a rossznak 

minden gyanúját, azt mondhatná: miért tartotta Isten szükségesnek, ha 

jóságából kifolyólag minket boldoggá akart tenni, hogy megteremtse a 

világot, amelyben annyi rossz van, amelyben a szabadság birtokában 

igen nagy hajlandóságot adott nekünk a rosszra, és kitett bennünket a 

boldogtalanság nyilvánvaló veszedelmének, amelybe igen sokan belekerül
nek, és elesnek céljuktól; vajon nem tudott volna mindenhatóságával 
egy olyan világot teremteni, amely csupa értelmes és gondolkodó lény
ből áll, és ezeknek nem tudta volna a földi élet minden úgynevezett 
átutazó állapota nélkül rögtön világosan megmutatni valamennyi tulaj
donságát, azaz boldoggá tenni őket (Id. XXI. fej.)? Nyilván nem! Hi
szen mindezen lényeknek Isten tulajdonságainak meglátásához végtelen 

értelemre volna szükségük, amit úgy magyarázok, hogy egy ilyen boldog
ság állapotában leledző lények Isten valamennyi tulajdonságát egyaránt 
megláthatnák (Id. XXII. fej.), igazságosságát és irgalmasságát is, 

holott ilyen lényeknek nyomuk sincs e világrendszerünkben, ahogy ez a 

gondolkodó előtt világos; az igazságosságot és az irgalmat tehát azzal 
az abszolút és egynemű tudással szemlélnénk, amellyel Isten nézi örök
től fogva ás minden alkotásának megvalósulása előtt a Maga tulajdonsá
gait; mivel az Ű.tudása végtelen, e lények vagy az и isteni szubsztan
ciájának részecskéi volnának, vagy pedig megannyi különálló, végtelen 

lényt alkotnának; ámde mindkettőnek a megalkotása bonyodalmat okoz, ha 

Isten mindenhatóságát nem akarjuk megsérteni, mivel ez esetben vagy az 

isteni szubsztancia volna osztható, csupa részekből álló, vagy több 

végtelen lény volna lehetséges, amelyeket ugyanakkor egy végtelen lény 

hozott volna létre; Isten tehát mindehatósága sérelme nélkül nem hoz
hatta létre a létezők olyan összességét, amely közvetlenül élvezi a 

boldogságot.
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XLVII.

Folytatólag ugyanarról. Bánnennyire gyötörné is magát valaki, hogy 

Isten tulajdonságainak közvetlen meglátására módozatokat agyaljon ki, 

legfeljebb kettőt találhatna, de olyat aligha, amely valamelyest is 

valószínű volna; Isten tulajdonságait ugyanis vagy elvont fogalmakban 

való tükröződésükből lehet meglátni, mely fogalmakat földi állapotunk
ban nyerünk Isten tulajdonságairól, vagy pedig a teljességgel abszolút 
és egynemű tudás alapján; az első módszer az átmeneti földi életre 

kárhoztatott véges lényeknek jut osztályrészükül, e lények ugyanis,
miután a boldogság állapotába jutottak, és meglátták a természet Terem- 
tőjét, önmagukkal tükrözik, hogy Ö az, aki e csodálatos gépezetet, 
vagyis világunkat megteremtette, és benne csodálatosan gyakorolta

jóságát, igazságosságátfennhatóságát, előrelátását, bölcsességét,
5tb.; ezáltal e lények világosabb fogalmat kapnak Isten tulajdonságai
ról, s ez teljességgel kielégíti őket; ily módon nyernek boldogságot 
azok az értelmes lények is, akik öntudatra ébredésük előtt lettek mél
tók arra, hogy boldogságra jussanak, mert tudatára ébrednek annak, 
hogy létezik egy olyan világ, amely a boldogság tényleges állapotában 

van, felismerik, hogy ők Isten végtelen irgalmából megszabadultak a 

földi élettől stb., és így végre önmagukkal tükrözik Azt, akiről lát
ják, hogy jó, igazságos, irgalmas, mindenható stb. Isten tulajdonságai 
szemlélésének második módja a végtelen lény sajátja: egyedül Isten 

ilyen, aki tulajdon tökéletességeit teljesen közvetlenül és a legegy
szerűbb módon szemléli és fogja fel öröktől fogva (Id. XVI. fej.). 

Mármost: ez utóbbi rendszerben a teremtett lények az előbbi módon nem 

lehetnének boldogok, mivel természetüknél fogva nem volnának a földi 
zarándokútra rendeltek, ezért véges értelmükkel el sem tudnák azt kép
zelni, tehát a második módon kellene boldoggá lenniük, vagyis végtelen 

felfogóképességgel rendelkező lényeknek kellene lenniük, ilyenek terem
tése azonban nem fér össze Isten mindenhatóságával, mint ezt az ontoló
gia szigorú törvényei világosan igazolják.

- 79 -



XLVIII.

Folytatólag ugyanarról. Továbbá: ha Isten a világ eme rendszerében 

(Id. XXVII. fej.) olyan értelmes lényeket teremtett volna, akik nem 

kívánják elérni a tökéletes boldogságot, ami Isten valamennyi tulaj
donságának egyenlő megnyilatkozásában rejlik (Id. XXII. fej.), különö
sen ha igazságossága és irgalmassága meglátásának vágya híjával terem
tette volna őket, ezen önkényes feltételezés esetén nem volna szüksé
gük végtelen megismerőképességre, hogy Isten többi tulajdonságát megis
merjék, ha elválaszthatók lennének előbb említett tulajdonságaitól; ha 

ennek ellenére e lények minden nyomorúságtól mentes, vigasszal teljes 

állapotot élveznének, akkor egy újabb, sokkal nehezebb kérdés merülne 
fel, nevezetesen az, hogy miképpen mutathatja meg^Isten a wiaga összes 

többi tulajdonságát igazságossága és irgalmassága nélkül? Nyilvánvaló
an az ilyen lények a szükséges létező igaz fogalmának kialakítására 

szolgáló képességgel vagy rendelkeznének, vagy nem. Az első esetben 

rögtön tudnák, hogy Istenüknek éppannyira igazságosnak és irgalmasnak 

kell lennie, mint jónak, mindenhatónak stb., mivel a Szükségszerű Léte
zőben mindezen tulajdonságoknak egyaránt meg kell lenniük; és mivel a 

vágyakozás természetszerűleg az eleve ismertre irányul, e lények tüs
tént látni kívánnák Isten igazságosságát és irgalmát is, következés
képp ebben az esetben nem lehetne szó arról, hogy az igaz boldogságra 

irányuló ezen vágyakozás ne legyen teljes; a második esetben hamis 

fogalommal elégednének meg, azaz fogalmuk sem volna az igaz Istenről, 

tehát nem ismernék meg Isten jóságát, mindenhatóságát, sem egyetlen 

más tulajdonságát; boldogságuk vigasztalan volna, azaz Isten egy ilyen 

világ hipotézisében nem nyilvánította volna ki külső dicsőségét, és 

nem juttatott volna boldogságot nekik, tehát valami Hiábavalót alko
tott volna, ami összeférhetetlen Isten szándékával és végtelen bölcses
ségével .
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XLIX.

A jo és a rossz keverékéből teremtett világ az isteni mindenhatóság
igazi eredménye. Isten mint Szükségszerű Létező (Id. I. fej.) mindenha
tó; szükségszerű, hogy Isten eme tökéletessége érvényesülhessen; ámde 

Isten csak akkor érvényesítheti, ha csupa jóból teremtette a világot, 
illetve ha a teremtmények olyan összességét hozta létre, amely közvet
lenül élvezi a boldogságot, vagy ha jóból és rosszból, illetve a semmi
ből teremtette ezt, vagy egy ehhez hasonló világot az időben, mivel 
felfogásom szerint más, megalapozott feltevés nem képzelhető el; az 

első (Id. XLV. fej.) és a második (Id. XLVI., XLVII. és előző fej.) 

azonban önellentmondás: tehát egyedül a jó és a rossz keverékéből 
teremtett világ az isteni mindenhatóság igazi eredménye, mert csak így 

gyakorolhatta a legbölcsebb Isten a maga mindenhatóságát.

i
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L.

Ha Isten a világot kitűzött céljával összhangban lévőnek akarta
megteremteni, lósága és mindenhatósága sérelme nélkül sem a rossz
megteremtésétől nem tekinthetett el, és azt sem akarhatta, hogy a
rossz ne .jöjjön létre. Először is a teremtmények ezen összességét, 
amely jóból és rosszból áll, legjobban elsődleges célja, a boldogság 

fejezi ki (Id. XXVI. és XIX. fej.); ez az összesség, vagyis ez a világ 

az említett céllal összhangban van (Id. XXXVII. fej.). Továbbá: ez a 

világ, amelyben van jó és rossz (Id. XXVII. fej.), letisztult jóság; 
ezenfelül az e világban lévő fizikai és erkölcsi rossz az erkölcsi jót 

gyarapítja; ámde Isten jóságához tökéletesen illik egyrészt, hogy 

letisztult jóságot alkosson (Id. XLIV.), másrészt hogy olyan összessé
get alkosson, amelyben mind a fizikai, mind az erkölcsi rossz az erköl
csi jót is gyarapítja. Az Ö mindenhatóságához is illik ez, mert a 

rossz megteremtése az isteni mindenhatóság valódi hatékonyságának 

lényegi részét alkotja (Id. XLIX. fej.), így hát jósága és mindenható
sága sérelme nélkül stb. Másodszor: ha Isten jósága és mindenhatósága 

sérelme nélkül akarhatta volna a rossz létre nem jöttét, nyilván csupa 

jóból akarhatta volna a világot megteremteni, ámde egy ilyen világ 

megteremtése önellentmondás (Id. XLV. fej.); sőt, azt akarta volna, 
hogy e csupa jóból megalkotandó világ összhangban álljon egy olyan 

céllal, tudniillik a boldogsággal, amelyet Isten a maga jóságából 
kifolyólag tűzhet elébe; ámde ez a szándék Istennél lehetetlen, mivel 
csak egy jóból és rosszból álló teremtett összesség boldogsága fejez 

ki értéket (Id. XXVI. fej.) és áll összhangban vele, vagyis ezen 

egyetlen világgal (Id. XXXVII. fej.); ebből következik, hogy ha Isten 

e világot kit'zott céljával összhangban lévőnek akarta megteremteni, 
jósága és mindenhatósága sérelme nélkül nem akarhatta volna, hogy a 

rossz ne jöjjön létre.
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LI.

Ha Isten nem teremtette volna meg a világot, mivel előre látta,
hogy igen sokan el fognak esni céljától, ti. a boldogságtól, nem volna
tökéletes lénynek nevezhető. Még egy dolgot lehet felhozni Bayle rend
szere mellett, nevezetesen feltételezve, hogy Isten meg akarta terem
teni a világot, de immár nem tekinthetett el a rossz megteremtésétől, 
tartózkodhatott 'volna az egész teremtéstől, márcsak azért is, mert 
bizonyára előre láthatta, hogy igen sok teremtménye boldogtalan lesz; 
ámde ha ez okból eltekintett volna e világ megteremtésétől, akadályba 

ütközött volna, ti. tulajdon viszonyuló és végtelen jóságába; továbbá 

tulajdon megfontolása és bölcsessége arra kényszerítette volna, hogy 

ne teremtsen sem egy csupa jóból álló világot (Id. XLV. fej.), sem 

olyant, amelyben az értelmes lények tüstént boldogságot élveznek (ld. 
XLVI. fej.); tehát mivel a jóság, előrelátás és bölcsesség önmagában 

is Isten végtelen hatékonyságú tulajdonsága, egymás után egy végtele
nül nagy, de ellentétes erőt hoztak volna működésbe Isten mindenhatósá
gának egységes érvényesítésével szemben, tehát Isten hiába volna töké
letes, e tulajdonságát soha nem tudná érvényesíteni; ámde egy olyan 

lény, amelynek tökéletessége hiábavaló, nem nevezhető maradéktalanul 
tökéletesnek, így az adott esetben Isten nem lenne tökéletes lény.
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'LII.

Isten viszonyuló jósága semmiképp sem lehet ok arra, hogy tartózkod
nék egy olyan világ megteremtésétől, amelyről előre látja, hogy nagyon
sokan boldogtalanok lesznek benne. Isten határtalanul és viszonyulóan 

akár egy, akár több lény nyeri el az általa elébe tűzött boldogsá-jó,
got (Id. VII. fej.), tehát Isten jósága semmiképp sem lehet ok arra 

stb. Továbbá: az emberi boldogtalanság, amelyet Isten előre lát, nem 

általa előre kitűzött cél (Id. XXXIX. fej.), hanem az erkölcsiegy
rosszból származik; ámde Isten jóságának sérelme nélkül is képes köz

jóságafej.1);vetve vagy közvetlenül rosszat teremteni (Id. XLIX. 
tehát semmiképp nem lehet a fenti ok. Végül a boldogtalanság tökélete
síti a boldogságot (Id. XL. fej.): tehát a boldogtalanság az isteni
jóság érvényesülésének, vagyis a boldogságnak lényeges eszköze, ámde 

Isten jósága nem semmisítheti meg a célja eléréséhez alkalmas eszközö
ket; Isten jósága tehát semmiképp sem lehet ok arra, hogy mellőzze a 

világ megteremtését, amelyről előre látja, hogy igen sokan boldogtala
nok lesznek benne.

1 Helyesen: L. fej.
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Lili.

Az eddig felsorolt alapelvekből igaz ás természetes összhang követ
kezik Isten .jósága és az e világban lévő teremtett rossz között. Igaz
és természetes kapcsolat van a tiszta, vagyis végtelen jóság, valamint 
a letisztult jóság, vagyis az e világban fellelhető jó és rossz között 
(Id. XLIV. fej.).; e jóság - természetéből kifolyólag - nem követeli 
meg, hogy ne legyen teremtett rossz (Id. L. fej.); a teremtett rossz 

és jó keveredése Isten mindenhatóságának tényleges eredménye (ld. 
XLIX. fej.). Továbbá: a boldogtalanság, amely közvetlenül a rosszból 
fakad, nincs ellentétben Isten jóságával (Id. XLI. fej.), tehát Isten
nek viszonyuló jósága miatt nem kellett tartózkodnia e világ megterem
tésétől, amelyről látta, hogy sokan el fognak tévelyedni a boldogság
tól, ellenkezőleg, ha tartózkodott volna a teremtéstől, nem lehetne Öt 
joggal a legtökéletesebb lénynek modani (ld. előző és LI. fej.); ez 

viszont azt jelenti, hogy - tekintetbe véve Isten lényegét, tulajdonsá
gait, a teremtmények lehetőségét, e világ célját és természetét - Is
ten jósága tökéletesen összeegyeztethető a világban létező teremtett 
rosszal és a szükségszerűen hozzákapcsolódó boldogtalansággal.

-%
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LIV.

Folytatás és Bayle első tévedésének kifejtése. Ha valaki azt az el
képzelést alakítja ki magában Isten viszonyuló jóságáról, amelyet én 

fogalmaztam meg (Id. VII. fej.), látni fogja, hogy immár igen tág lehe
tősége van arra, hogy e világban fellelhető minden rosszat és magát a 

boldogtalanságot is összeegyeztesse Isten viszonyuló jóságával; és ha 

ezt az elképzelést mind az epikureisták, mind újabban Bayle magukévá 

tették volna, kénytelenek volnának ebbeli tévedésüket megtagadni; ámde 

ók ezzel szemben úgy vélték, hogy Isten jósága csak akkor végtelen, ha 

vele végtelen számú lényt, de legalábbis a lények egy véges, de meg 

nem határozott számát boldoggá teszi; mindkettő azonban csorbítja Is
ten végtelen jóságát (Id. uo.) és Isten más tulajdonságait, igazságos
ságát stb. Isten ugyanis önmagából kifolyólag határtalanul jó, és vi
szonyuló jóságát határtalan mértékben tüstént érvényesíti és bőkezűsé
gének legalább egy megnyilvánulását a teremtéssel napvilágra tárja, 

hiszen így okoskodhatunk: Isten, aki e csodálatos alkotást, А-t a sem
miből megteremtette, mindenható és mindenek felett jó, mivel olyasmit 
alkotott, amit semmiféle véges hatalom és jóság nem hozhatott volna 

létre: tehát mindenható, és viszonyuló jósága végtelen. Tehát minden 

bizonnyal Isten teremtette a világot, és nem egy, hanem számtalan való
ban igen jó alkotást helyezett beléje, amelyeket önkéntelenül is csodá
lunk és elismerünk, és ezekből méltán következtethetünk arra, hogy Ö 

végtelenül jó; amikor viszont a rosszat látjuk, amennyiben helyesen 

akarunk gondolkodni, nem juthatunk más következtetésre, mint arra, 
hogy Isten minden egyes tulajdonságát kinyilatkoztatta teremtményei- 

és ,zzel figyelmeztetett bennünket az elibénk célul kitűzött 
boldogságra, amelyhez egyenlő mértékben szükséges a jóság 

ság stb. valamennyi fogalma (Id. XXII. fej.); ezek viszont természet
szerűleg feltételezik a rossz és a jó eleve létezését.

nek,
igazságos-
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LV.

Folytatólag Bayle második tévedésének kifejtése. Ha ezen a világon 

a rossz egymagában létezne, illetve a jó mellett létezne, anélkül hogy 

vele bármiféle kapcsolata volna, úgy mindkét esetben nyugodtan azt 
állíthatná az ember, hogy a rossz forrása a rossz, hiszen a jó nem 

szünteti meg, nem ellensúlyozza a rosszat, tehát a rossz nem tökélete
sítené és nem gyarapítaná az erkölcsi jót, következésképp a rossz egy 

különálló sorozatot képezne, amelyet egy gonosz, gyűlölködő és zsarno
ki ősalkotónak kellett volna elrendeznie, hogy elérje az általa terve
zett boldogtalanságot mint elsődleges célt. Ilyen értelemben használ
ták a rossz fogalmát az epikureisták Lactantiusnál (a) és Cotta Ciceró
nál (b), legújabban pedig Bayle (c): ez eléggé kiderül, ha megvizsgál
juk érveiket. Ámde ha a világunkban meglévő és a jóval együtt létező 

rosszat összevetjük a jóval, tüstént kitűnik, hogy a rossz kiváltkép
pen a boldogságot célozza: először is a rossz segítségével tanuljuk 

meg a jó eszméjének kialakítását, hiszen a rossz nélkül fel sem tud
nánk fogni a jót (Id. XXXIII. fej.), a jó eszméje pedig közvetlenül 
megmutatja Isten jóságát; másodszor a rossz, különösen az erkölcsi 
rossz megismertet bennünket Isten igazságosságával és irgalmasságával, 
amelyek nélkül nem volna helyes fogalmunk Istenről; harmadszor mind a 

fizikai, mind az erkölcsi rossz az erkölcsi jót gyarapítja (Id. XXIX. 
fej.), ezért egészen más a rossz természete 3ayle szerint, és más a mi 
felfogásunk szerint; az ó nézetéből joggal lehet következtetni egy 

gonosz teremtő létezésére, ámde mivel okoskodásának alapja hamis, a 

következtetés is téves; viszont a mi értelmezésünkből a legkisebb 

gyanúja sem következik annak, hogy van rossz teremtő, mert csak az 

következik belőle, hogy létezik egy végtelenül jó, igazságos, irgal
mas, mindenható, mindenkinél bölcsebb Isten, és hogy tevékenysége he
lyes. Hiába jelenti ki tehát a Le Bon Sens (d) szerzője: ""Több mint 
kétezer éve annak, hogy Lactantius szerint a bölcs Epikurosz ezt mond
ta: Olsten vagy meg akarja szüntetni a rosszat, de nem tudja elérni,
vagy nem tudja és nem is akarja; vagy nem akarja és nem tudja, vagy
akarja és tudja. Ha akarja, de nincs rá hatalma, akkor tehetetlen; ha
képes rá, de nem akarja, akkor rosszindulat volna benne, de ilyesmit
nem tulajdoníthatunk Neki; ha nem képes rá és nem is akarja, egyszerre
tehetetlen és rosszindulatú, következésképp nem Isten; ha akarja is,
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képes is rá, akkor honnan származik a rossz, s miért nem lehet megszün
tetni? A ,jótét lelkek több mint kétezer éve várják e nehézségek
ésszerű megoldását, ás tudósaink azt mond.iák nekünk, hogy maid csak a
másvilágon oldódnak meg". Önmagában véve ez az eléggé matematikai jel
legű érvelés a világunkban megtalálható rossz téves fogalmára épül, te
hát nem szükséges megválaszolni, ha a rossz természetét összevetjük, 
ahogyan kell, .a jóval; hiszen láttuk, hogy a rossz helyes felfogása 

esetén a rossz a jó elősegítője, az isteni mindenhatóság valódi alkotá
sa, együtt jár Isten jóságával; az olvasó látni fogja, hogy jelen rend
szerezésünkben mindez a maga helyén bizonyítva van. Nem hallgathatom 

el azt az egy megjegyzést, hogy ha valakiben, úgy Bavle-ban és követói-
1ben igazolódik a kiváló Verulami Francis Bacon megjegyzése Novum

A felületesen megemésztett filozófia eltávo-II ИOrgánum c. munkájában: 
lit a céltól, a jól megemésztett viszont célhoz vezet"; ugyanis ha
Bayle a teremtett rossz természetét a logika tudományának szabályai 
szerint vizsgálta volna, akkor nem találta volna ki azt, hogy az 

isteni jóság és a rossz teremtése között lehetetlen az összhang, és 

nem tért volna el a filozófia helyes céljától. Tehát a rossznak a 

jóval együtt kell létrejönnie (Id. XLV. fej.); ámde a jó tökéletesen 

kapcsolódik Isten jóságához, tehát a rossz is, sót az is, ami a rossz
ból következik, pl. a boldogtalanság. Látható, hogy ennek az érvelés
nek valamennyi részét bizonyítottam jelen rendszerezésemben. Valaki 
ezt mondhatná: egy olyan Isten, aki jósága erejével nem képes rosszat 
teremteni, ugyanilyen joggal tehetetlenné válik arra is, hogy a rosz- 

szal lényegileg összekapcsolt jót megteremtse; ámde ha valaki így okos
kodik, véleményem szerint elvitatja Istentől a mindenhatóságot, mivel 
ez esetben nem tudhatott sem jót és rosszat teremteni, sem csupán jót 

(Id. id. fej.), tehát semmi volna, vagyis nem Isten. Ebből a meggondo
lásból önként következik, hogy ha tételezzük Isten letét, jósága töké
letes és természetes összhangban áll a rossz megteremtésével, amit az 

Előszóban állítottam.
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(a) Lactantius (240-320) keresztény teológus; Oe ira dei c. munkája 

314 körül keletkezett, benne azt bizonyítja, hogy a harag Isten szük
ségszerű tulajdonsága.

(b) Gaius Aurelius Cotta i. e. 75-ben consul, Cicero De natura de- 
orum c. dialógusában az Akadémia filozófiáját védelmezi.

(c) Bayle Dictionnaire historique et critique c. munkájára ld. az 

Előszó 1. jegyzetét! Itt e (c) jegyzetben Martinovics a szótár mani- 
cheusokra, paullciánusokra és Zoroasterre vonatkozó címszavaira utal.

(d) Lásd az Előszó (a) jegyzetét!

Francis Bacon (1561-1626) angol polihisztor és államférfi, Anglia 

lordkancellárja. Politikai pályafutása során a fcnemességbe emelkedett 
(Verulam bárója, St. Albans grófja). Miután megvesztegetés miatt 
elítélték, a tudomány művelésének szentelte erejét. A Novum Organum 

scientiarum (London, 1620) utóbb számos kiadásban napvilágot látott.
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LVI.

Az isteni lóság ás a teremtett rossz közötti harmónia szén rendsze-
rét analitikus módszerrel vezettük le. Ha valaki vizsgálat tárgyává 

teszi e rendszeren belül állításaink sorozatát, be fogja látni, hogy 

ami az isteni jóság és a teremtett rossz közti összhangra 

vonatkozik, a priori van bizonyítva, kivéve Isten létezését, mert ez 

mintegy előfeltétele a szóban forgó összhangnak; kimutattam, hogy 

Isten végtelenül és viszonyuló módon jó, hogy lehetségesek Istennél 
alacsonyabb rendű dolgok; mindkét állítást egymástól függetlenül a 

teremtés hatásaiból vezettem le; végül bővebben vizsgáltam Isten 

jóságát, valamint azt, hogy ha Isten e jósága folytán akarta megterem
teni a világot, akkor - úgy találtam - elsődleges célul elébe a bol
dogságot kellett kitűznie; továbbá nagyobb figyelemmel kezdtem vizsgál
ni a boldogság természetét, és tüstént beláttam, hogy a jó és a rossz 

értékei kölcsönösen egybevetésre kerülnek, sőt, a jó értékeinek felül 
kell múlniuk a rossz értékeit; mindezekből könnyen és világosan leve
zettem mind a tgssz valós fogalmát, mind a rossz összhangját az isteni 
jósággal; ez a módszer annyiban analitikus, amennyiben elfogadjuk 

Isten létezését, ami a létezők esetlegességéből, csodálatos felépíté
sükből és valamenynyi etikusan gondolkodó nép igazolt egyetértéséből 
fakad: tehát az isteni jóság és a teremtett rossz közötti összhang 

ezen rendszerezését analitikus módszerrel vezettük le.

mindaz
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LVII.

E rendszerben minden felhozható eset könnyen magyarázható. Mivel e
rendszerben a rossz egész természetét valamiféle kapcsolatba hoztuk a 

jóval, könnyen magyarázható, hogyan teremthetett a jóisten jóságának 

sérelme nélkül pl. egy olyan embert, aki vak, sánta, szegény stb., hi
szen Isten olyannyira telve van előrelátással és bölcsességgel, hogy a 

teremtett jó világos fogalmát oltotta belénk, vagyis ahhoz, hogy átlás
suk: mily nagy ajándék Istentől, mennyire bizonyítja nagylelkűségét, 
ha az ember egészséges, tagjai épek, alakja és arca szép, ha gazdagnak 

született stb., Isten kénytelen volt a fentiekkel ellentétes példányo
kat is teremteni a semmiből, hiszen értelmünk véges, nem képes megal
kotni a jó eszméjét, ha nincs összehasonlítása a rosszal; ha tehát Is
ten nem teremtett volna rosszat, végtelen értelmi képességet kellett 

volna adnia nekünk, hogy felismerjük a jót, hiszen csak egy ilyen ké
pesség fogja fel egyszerűen és tökéletesen a jót, illetve akarata elle
nére el kellett volna tekintenie az egész teremtéstől; az első eset 
ellentétben áll Isten mindenhatóságával, a második azt mutatja, hogy 

Isten sem mindenható, mivel képtelen csak jót teremteni; ámde mindket
tő abszurd (Id. XLV. fej.) Viszont helye van az alábbi okoskodásnak, 
ill. megkérdezhetnénk: hogyan tudott Isten fizikai rosszat teremteni, 
vagy hogyan tudott szabadságot adni az embernek, holott előre látta, 

hogy ebből sok erkölcsi rossz fog fakadni. Mindazok, akik úgy vélik, 
hogy minden rossz a jóhoz viszonyítva a maga valódi természeténél fog
va ellentétben áll Isten jóságával, bizony nem rendelkeznek valós foga
lommal e jóságról, mert annyira kiterjesztik azt, hogy teljességgel 
elvitatják Istentől a mindenhatóságot, ami nyilván téves.
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LVIII.

E rendszerezésünk nem sérti Isten azon szabadságát, amely megvolt
benne a teremtett világhoz való viszonyában. Rendszeremben kimutattam, 
hogy e teremtett világ teremtésének előidéző oka a szeretet volt (ld. 
XVIII. fej.); ez a szeretet Isten természetes tulajdonsága, Istenre 

tehát nem hatott külső erőszak, amikor a szeretet arra indította, hogy 

az időben megteremtse e világot; e rendszer tehát nem sérti Isten sza
badságát e teremtett világhoz való viszonyában.

- 92 -



LIX.

E rendszer haszna megmutatkozik a filozófiában, a természetjogban
és a teológiában. 1. A rendszerben világos bizonyítékot találunk az 

emberi lélek halhatatlanságára, miszerint így érvelhetünk: Isten vi
szonyítottan' s végtelenül jő (Id. VI. fej.), ha tehát a világot megte
remtette, elsődleges céljául a boldogságot tűzte elébe (Id. XIX. 
fej.); mivel kétségtelen, hogy megteremtette e világot (Id. XVI. 
fej.), továbbá a boldogság csak az értelemmel felruházott lény osztály
része (Id. XXIII. fej.), és e boldogság nem a múló, tehát e földi 
állapothoz kötött gyönyörűségekben rejlik (Id. XXI. fej.), temészetes 

joga a léleknek a testből való távozása után egy olyanféle tényleges 

állapot, amelyben élvezheti célját, a boldogságot; mivel pedig e 

boldogság minden nyomorúságtól mentes és vigasszal teli állapot (ld. 
XX. fej.), örökké kell tartania: tehát az emberi léleknek örökké kell 
élnie, vagyis halhatatlan. Ez a bizonyíték független a velünk szüle
tett boldogságvágytól, amelyet a modern ateisták tagadnak, és a maguk 

sajátos módján magyaráznak, ezért e rendszer nagyban rávilágít a filo
zófia e részére, nevezetesen a pszichológiára, 
összeegyeztethetővé válik az örök boldogtalanság létezése is Isten 

jóságával; ebből könnyen következtethetünk arra, hogy a halál után a 

lélek egyaránt képes az örök jutalomra és az örök büntetésre. 
Láttuk, hogy rendszerünkben a rossz természete viszonylagos, szemben 

Bayle véleményével: ebből könnyebben megmagyarázhatjuk Isten közvetlen 

és közvetett közreműködését az egyes esetekben, 
kitűnik, hogyan viszonyította Isten a jót és a rosszat a világ céljá
hoz: bölcsen és nagy megfontolással, ami ismét bizonyítja Isten előre- 

5. Abból, hogy a boldogságot rendelte az ember céljául, arra 

következtethetünk: Isten komolyan akarja és a természet fényében álta
lános akaratával kinyilatkoztatta nekünk, hogy az ember óvakodjék 

minden rossztól: Isten ezen akaratán alapszanak természetes kötelessé
geink és maga a természetjog is (a). E rendszer tág teret nyit minden 

teológusnak annak kimutatására, hogy a jók a másvilágon jutalmat, a 

gonoszok büntetést fognak kapni, hogy van mennyország és pokol: az 

előbbihez természetszerűleg kapcsolódik a boldogság, az utóbbival 
együttjár a boldogtalanság - Isten jóságának sérelme nélkül.

2. Rendszerünkben

3.

4. A rendszerből

látását.
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(a) Martinovics itt saját munkájára hivatkozik, Id. a VII. fejezet 
(a) jegyzetét!

Martini, Carl Anton von (1726-lBOO) osztrák jogtudós és államférfi, 
a jozefinista reformok támogatója; 1761-1773 között Mária Terézia 

gyermekeinek nevelője; tevékeny részt vállalt a jezsuita rend felszámo
lásában. A .természetjogról több munkát is írt: De lege naturali posi- 

tiones, Bécs, -1767, 1772, 1778; Budán is megjelent 1795-ben; De lege 

naturali exercitationes sex, Bécs, 1770 és 1776.
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LX.

Az isteni .jóság és a teremtett rossz közötti harmónia ezen rendsze —
re nem érvényteleníti és nem is bizonyítja a predestinációt, tehát
ebből a szempontból közömbös. E rendszer alaptételeiben (Id. XXXVIII. 
és XXXIX. fej.) megállapítottam, hogy Isten nem tűzhetett két célt a 

teremtett világ elé, ezért csak a boldogság az egyetlen eleve elhatáro
zott célja. Efféle állításaink először is nem tételeznek predestináci
ót sem jó, sem rossz cél tekintetében; a kálvini értelemben vett pre- 

destináció szerint a rossz végre rendelt értelmes lény ez alól nem men
tesülhet. Ezt könnyen kikövetkeztethetjük logikai úton magának Kálvin
nak a szavaiból (a), amikor ezt mondja: Nem valószínű, hooy az ember 
előidézze saját bukását pusztán úgy, hogy az Isten eltűri azt, de nem
rendeli el. Elismerem, szörnyű ez a törvény, mégis tagadhatatlan, hogy
Isten az egyes emberek megteremtése előtt már eleve tudja, hogy az
illetőnek milyen vége lesz, és azért tudja eleve, mert Q rendelkezett
így. Döntéseiben ugyanis Isten csalhatatlan, ezért a kálvini predesti- 

náció szerint az egyik ember szükségszerűen üdvözöl, a másik elbukik; 
ámde más a helyzet az emberre nézve, ha a világ céljául a boldogság 

van rendelve: ezt senki nem éri el okvetlenül, hiszen e cél nem zárja 

ki a boldogtalanság létezését (Id. XLI. fej.). Továbbá, ha feltételez
zük, hogy a világ célja a boldogság, ebből világosan következik, hogy 

a boldogtalanság nem lehet ugyancsak a világ célja, és a boldogság 

eleve elrendelése nem célozhat ellentéteket, nevezetesen vagy az éle
tet, vagy a pusztulást, mint ezt Kálvin állította predestinációs taní
tása alapján; a mi rendszerünk tehát az említett tételekből kifolyólag 

nem állítja a predestináció létét; másodszor viszont nem is tagadja 

azt; amenynyiben megáll az, hogy a világ céljául a boloogság rendelte
tett, még teljességgel nyitva marad az út Isten számára, hogy előre 

lássa az ember cselekedeteit, és ezek alapján szabjon neki vagy szabá
lyos véget, ti. boldogságot vagy boldogtalanságot; ez utóbbi létezése 

szükségszerű a mi rendszerünkben (ld. l.fej.), sőt, noha e rendszerben 

csak a boldogság van elrendelve az ember céljául, ha Isten a maga el
határozásával úgy dönt, hogy valamelyik ember elessen e céltól, akkor 
valójában olyan döntést hoz, amely elengedhetetlen a maga igazságossá
gának kinyilvánításához, hiszen ez lényegi részét képezi a boldogság
nak; vagyis noha igaz, hogy a boldogság az ember egyetlen célja, marad-
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hat hely a predestináció számára is; a mi teológusaink ugyanis mindig 

más források alapján támadták a predestinációt, a református teológu
sok pedig ugyancsak más indítékok alapján védelmezték; a vita eldönté
sét meghagyom a két félnek, mivel röviden kimutattam, hogy rendszerünk 

tételei (Id. XXXVIII. és XXXIX. fej.) teljességgel közömbösek az emlí
tett predestináció szempontjából. Egyébként nem hallgathatom el, hogy 

e problémát sok évszázad óta feszegetik, és a metafizikában sűrűn tár- 

de soha nem fogalmazták meg helyesen oly szavakban, hogy pl.gyalják,
miképp fér össze Isten jóságával a rossz megteremtése stb.; mivel te
hát a rossz megteremtése lényegileg kapcsolódik a jóhoz (Id. XXXII. 
fej.), és a rossz egyfajta segédeszköz a teremtett jó helyes eszméjé
nek a kialakításához, önmagában soha nem vizsgálható; az említett 
problémát tehát így vagy ehhez hasonló módon kell felvetni: miben rej
lik és milyen az összhang Isten jósága, valamint jóból és rosszból
összetett világunk közt, és a magam részéről szeretném, ha szerény 

fejtegetésem címét is így értelmeznék; e címet kétségkívül világosan 

fogalmaztam volna meg, ha nem akartam volna ragaszkodni a Leydeni 
Tudós Akadémia által kitűzött vitakérdés _ megfogalmazásához. Ha az 

eddigi filozófusok így vizsgálták volna ezt a problémát, sem az epiku- 

reusok, sem a manicheusok, sem Bayle, sem őt követően a modern ateis
ták nem jutottak volna el sem az ateizmushoz, sem a jó és a rossz dua
lista rendszeréhez; a józanabb filozófusok sem kényszerültek volna 

cáfolni őket olyasféle válaszokkal, hogy Isten azért enoedi meg a 

rossz erkölcsöket, hogy azok meg javuljanak stb.; ezek a válaszok - bár 
van valamelyes alapjuk - meglehetősen gyengék, és a hitetlenek meggyő
zéséhez erőtlenek. Egyszóval: ez a probléma a korábbi módszerrel igen 

nehezen oldható meg, ám igen könnyen megmagyarázható az általam lefek
tetett alapelvekből következő újabb értelmezéssel, melyet bővebben is 

kifejtettem volna, ha a Leydeni Akadémia nem korlátozta volna a munka 

terjedelmét tíz kéziratívre.

=============================— ——================ = = = = = ============== =---

(a) Kálvin Institutio religionis Christianae c. fő műve 1536-ban 

Baselben név nélkül jelent meg; az ezt követő kiadások sorozatos átdol
gozáson mentek keresztül (Strassburg, 1539, 1543), végül a 4. kiadás 

(Genf, 1559) tartalmazta a végleges szöveget.
===============— — — = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = =
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UTÓSZÓ

í

Martinovics Ignác eme filozófiai műve most először kerül magyar 
hyelven az olvasó Kezébe. E filozófiai munka az újkori filozófia fej
lődésnek egyik szakaszába illeszkedik. Az újkori filozófia történeté
ben nyomon követhető, hogy a filozófiában újat és maradandót azok a

í

népek alkottak és alkothattak, melyeknél a feudalizmus ellen harcoló 

osztályok ás társadalmi rétegek eléggé erősek voltak ahhoz, hogy a 

gazdasági harcnak politikai formát és a politikai harcnak ideológiai 
kifejezést tudjanak adni. Ezért jöhetett és jctt létre Olaszországban 

a reneszánsz filozófiája, Angliában az empirizmus és a XVII. századi 
angol materializmus, a XVIII. századi klasszikus francia materializmus 

és utópista szocializmus, a XVIII—XIX. század fordulóján a német fi
lozófia, avagy a XIX. században az orosz forradalmi demokraták filozó
fiája.1

Martinovics munkássága, alkotó tevékenysége a felvilágosodás 

időszakára tehető. A XVII. és a XVIII. századi filozófia uralkodó esz
meáramlatának kezdete Hollandiába és Angliába nyúlik vissza. Nem vé
letlen, hogy ezek az országok az újkori filozófia fejlődés bölcsői, 
hiszen a XVII. században ugyanilyen fejlődés figyelhető meg a termé
szettudományok területén, a matematikában, a mechanikában és a csilla
gászatban; ez a fejlődési irány vetette meg a mai természettudományok 

alapjait. A kor természettudománya szoros kapcsolatban állt a techni
kával, a gazdasági és állami élet számos oldalával, és ez magyarázza, 
hogy fejlődését megkülönböztetett figyelemmel kísérték Anglia, Német- 
orszáo s Franciaország kormányai is. Ezekben az országokban Descartes, 
Franc is Bacon ás Barukh Spinoza rendszereiben gyökerezik az új filo
zófiai irányzat, mely a XVL1I. század végétől előbb Franciaországban 

és Németországban, majd Európa többi államában, végül pedig az európai 
kultúra egész hatókörében elterjedt. A reneszánsz és humanizmus megla
zította a hagyomány érvényességét, de nem szüntette meg azt. Az ókor
ban a szofisták, az újkorban a reneszánsz és a reformáció akarta meg
szabadítani az emberiséget a tradicionális gondolkodás bilincseitől. 

Ennek érdekében a reneszánsz az ókor eszményített emberéhez, a refor-
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máció pedig a tiszta isteni ige, a hamisítatlan evangélium, az autonóm 

keresztény ember eszményéhez nyúlt vissza. A legátfogóbb és legradiká
lisabb újkori tehermentesítési kísérlet, a felvilágosodás az emberre 

mint értelmes lényre hivatkozik. Kant a Berliner Monatsschrift 1784. 
évi 12. füzetében írja: „A felvilágosodás az ember kilépése önhibájá
ból fakadt kiskorúságából. A kiskorúság pedig nem más, mint annak a 

képességnek a hiánya, hogy az ember saját értelmét idegen értelem ve
zetése nélkül használni tudja. Ez a kiskorúság saját hibánkból ered, 
ha oka nem az értelem, hanem az elhatározás és a bátorság hiánya 

Sapere aude! Ez tehát a felvilágosods jelszava."
Kant fogalommeghatározása elsősorban a vallási va._=ágot tartot

ta szem előtt. Itt volt a kiskorúság a legkárosabb és a legmegalázóbb 

az emberre mint értelmes lényre. Az öntudatára ébredt ember megalkuvás 

nélkül mindenütt és mindenre alkalmazta értelmi erejét, önbizalmát az 

új tudományos módszer következtében fellendülő tapasztalati tudományok 

eredményeinek köszönheti. A számoló és mérő értelem előtt a megfigye
lés és a kísérlet eredményeképpen eddig nem sejtett mértékben kitágul

2a világ, és évezredes világkép omlik össze. Az előre nem sejtett 
kerek-- hallatlanul megnövelték az emberi öntudatot, inkább az új „ér
telmiséget" /a felvilágosodás szőalkotása/, mint a tudósokét, akik jól 
ismerték tudásuk határait. A győzelemjen biztos ás a másvilágban hívő 

emberek már-már úgy gondolták, hogy sikerült a természet végső titkait 

és rejtélyeit felfednék, és végre úrrá lehetnek világukon. Az emberhez 

méltó élet ésszerű /Christian Wolff új szava/ rendjét az ész világos
ságától remélték. A tucomány, a filozófia népszerűsítésével kívánták 

terjeszteni a világosságot, a „sötét" középkor maradványait s vallási 
babonáit felszámolni. A felvilágosodás minden eddigi kornál jobbár 

gyekezett alkalmazni és megvalósítani az új ismereteket. A felvilágo
sodás filozófiájának első ismertető jegye egyfajta liberalizmus. A 

szabadgondolkodás az észt tartja a legfőbb tekintélynek. Kant meghatá
rozása az elméleti felvilágosodásra vonatkozott, amelynek lényeges 

vonása az emberi értelem teljes függetlensége volt. Az észt .nem köthe
ti semmi, mert az a haladásba vetett hitnek és magának az észnek a 

megtagadása lenne. Ami túl van az ember számára megérthető, belátható, 
felfogható valóságon, azt el kell utasítani. Ez a liberalizmus nem 

fogadja el a természetfölötti hitet, a kinyilatkoztatást és a hit 

misztériumait. A teológiai racionalizmus nem azonos a filozófiával, 
tagadja a dogmák kényszerét és az egyházat, s a kereszténység ésszerű

si- e

i
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megalapozását hirdeti. A keresztény hitből csak azt tartja elfogadha
tónak, ami ésszerű és megérthető, s ami szerinte elég az erkölcsös 

élethez /Isten léte, a világ teremtettsége, a lélek halhatatlansága 

stb./. Eme filozófiai liberalizmus társadalmi vetülete a tényleges 

struktúrák idealizálódásaként a szélsőséges individualizmus, a gazda
sági liberalizmus és az abszolút monarchia, melynek belső ellentmon
dásai szülték a francia forradalmat. A kor filozófiai gondolkodásának 

egyik jellemző vonása tehát a deizmus. Kezdetben istenhitet jelentett. 
Hamarosan elmosódik azonban az istenfogalom keresztény tartalma. A 

deizmus hisz a személyes, teremtő Istenben, és vallja Leibniz nyomán: 
a Legfőbb Lény tökéletessége megköveteli, hogy a lehető legjobb vilá
got alkossa meg. A tökéletes világ pedig nem igényli Isten utólagos 

beavatkozását vagy javítgatását; Isten nem „hiánypőtló"/Hugo Grotius/ 
a világban; nem avatkozik bele a világ menetébe s az ember sorsaoa. A 

világ nem szorul rá sem isteni fenntartásra, sem együttműködésre. Nem 

lehetséges sem a csoda, sem a megtestesülés, sem a kinyilatkoztatás. 
Mivel Isten nem avatkozik bele az ember életébe, követelményeket sem 

állít eléje. Isten tisztelete és imádása, a kultusz lényegtelen és 

fölösleges, mint minden, ami a vallásgyakorlat és a szentségek világá
hoz tartozik. A felvilágosodás tulajdonképpeni hazája Anglia. Másfél 
évszázaddal Kant előtt Lord Herbert Cherbury (1532—1543) a kinyilat
koztatástól függetlenített emberi értelemre alapította „természetes 

vallását". Cherbury a deizmus és a teológiai racionalizmus elinditoja- 

ként írta be nevét a filozófia történetébe. I. Károly idején Thomas 

Hobbes megkísérelte az államot is racionálisan magyarázni: az állam az 

uralkodó és az alattvalók közt kötött szerződésen alapul. így jutott 

el a „felvilágosodott abszolutizmus" igazolásához. John Locke a „di
csőséges második forradalom” idején a szerződés-elméletből az ellenke
ző következtetést vonta le: az egyezmény felbontásához, vagyis a for
radalomhoz való jogot. A szerződés bírája az ész lett. Locke az ész 

nevében vallási türelmességet, a vallás természetes megalapozását és 

gyakorlati erkölcsi hasznosságát hirdeti. John Tolland (1573—1722) 
elutasítja a misztériumokat és a kinyilatkoztatást, ezektől eltekintve 

azonban a kereszténységet ésszerűen igszolhatonak tekinti. Kétféle 

vallást különböztet meg. A nép vallása az exoterikus, a nagy közönség
nek szánt történeti vallás.

A „szabadgoncolkodó felvilágosult értelmiségi az ezoterikus — 

keveseknek szánt — vallás híve. Az észvallás uralkodó eszméje az i-
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gazság, szabadság és egészség. Követői nevezték magukat elsőként sza
badgondolkodóknak" 1697-ben. .Matthews Tindal (1653—1733) száműzi a 

kereszténységből a csodát, a jövendölést, az észt meghaladó hittitko
kat, tagadja a kereszténység jézusi alapítását: olyan régi az, mint a 

teremtés /Christianity as old as the creation, 1730/. Az Isten létébe 

és a lélek halhatatlanságába vetett hitet elegendőnek tartja ahhoz, 
hogy kielégítse az ember erkölcsi igényeit. Hasonló nézeteket vall 
Ford 3olingbroke (167G—1751) is. Deista, elutasítja a filozófiát; az 

észvallást éa a gondolkodás szabadságát követeli, de csak a magasabb 

osztályok számára. A köznép felvilágosítása a pestisnél is veszedelme- 
mondja. A forradalom utáni, valamint a német felvilágosodás 

korántsen volt olyan radikális, mint a franciaországi.
Másként alakult a fejlődés Franciaországban, ahol az értelem^a francia 

esprit classique és a történelem ellentéte sokkal súlyosabban jelent
kezett, mint más országokban. A felvilágosítók lényegében forradalmá
rok voltak és egyházellenesek. Voltaire, eredeti nevén Francois Marié 

Áronét (1694—1778) megkísérelte a „sötét középkor babonasagaitol" 

megszabadítani az embereket. Annyira el kell foglalnunk magunkat, 
amennyire csak lehetséges, hogy az életet elviselhetővé tegyük ezen a 

világon —mondotta. „Minél inkább öregszem, annál szükségesebbnek lá
tom a munkát. Idővel a legnagyobb gyönyörűséggé válik, és pótolja az 
élet illúzióit.""5 Voltaire deista világnézete ellentmondásos, 
mechanikájának és fizikájának híve, elismeri Istennek mint „első moz
gatónak" a létezését. A természet mozgása szerinte örök törvények sze
rint megy végbe, de Isten elválaszthatatlan a természettől, nem külön 

szubsztancia, hanem inkább magának a természetnek sajátos tevékenységi 
elve. Valójában hajlik arra, megy azonosítsa Istent /a nagy „georné- 
tert'- / és a természetet. А XVII. századi teológiai metafizikával 
szemben a természet tudományos kutatását sürgette. Voltaire közreműkö
dött az Enciklopédia megszületésében. Az „Enciklopédia avagy a tudomá
nyok, a művészetek ás a mesterségek elméleti szótára" 23 kötete és 

több pótkötete (1751—1730) a korszak vezető filozófusainak és tudósa
inak kollektív terméke. Az enciklooédisták kevés kivétellel ateisták 

és materialisták: nemcsak a teológiát és a feudális intézményeket bí
rálják, mint Voltaire és Montesquieu, hanem a riaizmust is. 1772-ig az 

Enciklopédia főszerkesztője, Denis Diderot (1713—17G4) csaknem har
minc éven keresztül, 1745-től szervezi, vezeti, irányítja az Enciklo
pédia kiadását, meglehetősen szűk anyagi körülmények között. A hagyo-

sebb

Newton
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mányos vallási tanokkal szakítva először deista álláspontot képvisel. 
..Filozófiai gondolatok" (1746) című írásában élesen támadja a teológi
át. A „Levél a vakokról" (1749) már az istenhitet bírálja. Diderot 
szerint az egész természet örök mozgásban és fejlődésben van. Egy bi
zonyos formában minden elpusztul, és más formában újjáéled. Az anyag 

számtalan elemből áll, s minden egyes elem sajátos tulajdonságokkal 
bír. Leibniz nyomán azonban tévedett, amikor úgy vélte, hogy a termé
szetben nincsenek ugrások. Az enciklopédisták közül egyedül Holbach 

volt az, aki nézeteit logikusan végigvezetett filozófiai rendszerben 

foglalta össze, s az idealista filozófiai rendszereket nem csupán bí
rálta, hanem velük szemben egy konzisztens materialista rendszert ál
lított .

Dietrich von Holbach (1723—1789) összefoglalja a XVIII. századi
4

francia materializmus tanait 1770-ben megjelent „Systeme de la Mature" 

című munkájában. A munka Mirabaud-nak, a francia akadémia titkárának a 

neve alatt jelent meg, aki akkor már tíz éve meghalt. Megjelenési he
lye, London ugyancsak fiktiv, mert valójában az amszterdami Rey myall

s'
dójában nyomták. Mirahaud álneve sokáig megőrizte a „Systeme" szerző
jének titkát; a megjelenés idején csak Holbach nyclc-kilenc legmeg'nit- 

tebb barátja tudta, hogy ki az igazi szerző, közöttük természetesen 

Diderot is, aki már kéziratban is ismerte a munkát, s annak megszüle
tését nem csupán tanácsosaival, de feltehetően stiláris javításaival 
is támogatta. Holbach felfogása szerint a világegyetemben a mozgó 

anyagon kívül nincs semmi. Az anyag lényegi tulajdonsága a mozgás, 
éppen ezért felesleges a mozgás okát az anyagi világon kívül keresni. 
A természetben örök körforgás uralkodik; az élettelen világ táplálék a
növényeknek, a növény az állatoknak, az állat teste pedig, miután ki
múlt , a természet elemévé válik. A vi_ ág szigorúan determinált, 
csak a természetben, hanem a társasaié, can is minden szükségszerű. A

nem-

téveszméket a metafizikának és a vallásnak tulajdonítja. SzuKségét 
érzi ugyan, hegy bizonyítsa ateizmusát, érvelés helyett azonban beéri 
állításokkal.

erciklopédistákhcz tartozott Jean Leonard D'Alambert (1717— 

1783) francia természettudós. Nem ateista, de helyteleníti az ortodox 

jezsuiták és a janzenisták, valamint az ateisták fanatizmusát; a meta
fizika ésszerűtlen, az ateisták hite alaptalan. Eszménye a va.l £ lási 
türelem. A filozófiában a pozitivizmus híve. Mint teremtő szubsztanci
át elismerte Istent. Filozófiai műve: „A filozófia elemei" (1759).

Az
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A német felvilágosodás útját a mélyen vallásos Leibniz jelölte 

ki. Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz (1646—1716) német objektív 

idealista filozófus, sokoldalú természettudós és kiváló matematikus. 
Filozófiai tevékenységét mechanikus materialistaként kezdte, később az 

objektív idealizmusra tért át. Objektív idealizmusa monász-elméletében 

fejeződik ki, anelyet „Monadologia" (1714) című művében fejtett ki. 

Leihni -r szerint az anyag nem lehet szubsztancia, minthogy kiterjedése 

van, s ebből következően osztható, márpedig szubsztancia csak az ab
szolút egyszerű lehet. A világmindenség végtelen számú, önálló, oszt
hatatlan monászból, eszmei szubsztanciából tevődik össze, amelyek 

mindegyike rendelkezik érzékelőképességgel. A lebnizi filozófia legre- 

akciósabb részének, a teodiceának (Theodicea, 1710) alapját az eleve 

megállapított harmónia fogalma alkotja.
Az első nemzedék kiemelkedő alakja, a német jogbölcselet kiváló 

képviselője Christian Thomasius (1655—1723), aki a jog alapjait nem a 

metafizikából, hanem emberi ösztönökből eredeztette. A második nemze
dékhez tartozó Christian Wolff (1679—1754) meggyőződése az volt, hogy 

a tudás boldogítja az embereket, és ehhez a filozófia viszi őket köze
lebb. Leibniz rendszerét Wolff tankönyvei terjesztették el a német 
egyetemeken, és Kant fellépéséig a Leibniz—Wolff-féle volt az uralko
dó irányzat. Az észvallás híve, „Vernünftige Gedanken" kezdetű írásai 
honosítják meg az európai nyelvekben az „ésszerű" (raisonnable, rai- 

sonable, vernünftig) szót.
A német felvilágosodás harmadik szakaszára már inkább jellemző 

az egyház- és teológia-ellenesség. A német felvilágosodás legnagyobb 

filozófusa és egyúttal megsziintetője Immánuel Kant (1724—1304). 0 

honosítja meg Németül. s .ágban Descartes, Hume es Rousseau gondolatait.
A felvilágosodás eszméit a klasszikus német filozófia alapjául szolgá
ló, imponáló filozófiai rendszerbe foglalta össze.

A felvilágosodás eme rövid áttekintése után meg kell vizsgál
nunk, hogyan alakították és befolyásolták e filozófusok,• természettu
dósok -Martinovics Ignác gondolkodásának fejlődését.

*

* *
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л.

A kiadásunkban olvasható filozófiai munkát — Dissertatio de 

harmónia naturali inter bonitatem divinam et mala creata — 1783-ban 

írta Martinovics. Ez az év Martinovics életében kedvezően alakult, 
hiszen II. József kinevezte a természettan professzorává a lembergi 
főiskolára, mely hamarosan egyetemmé alakult. Ekkor végleg szakított 
rendjével: kihasználva József császár könnyítéseit, egyszerű bejelen
téssel kilépett a ferences rendből, és világi pappá vált. Ebben az 

időben adta ki a leideni Akadémia pályázatára készített filozófiai 
, tanulmányát, melyben az idealista filozófia hívének mutatkozik, ugyan

akkor nagy tájékozottságot árul el a — főleg francia — materialista 

irodalomban is. Pályamunkájával a jutalmat ugyan nem nyerte el, de 

mecénást tudott szerezni műve kiadásához. Ez nem az első filozófiai 
írása, ahogyan azt Mátrai László írja a Filozófiai írások bevezetőjé
ben, mert 1731-ben már megjelent a „Philosophische Schriften", s ezt 
követte a magyar fordításban most először megjelenő „Dissertatio". 
Munkájának kinyomtatását Petrus Bielanski lembergi görög katolikus 

püspök támogatta.
A „Dissertatio" még idealista gondolatokat tartalmazó filozófiai 

értekezés, és ez érthető is, hiszen Martinovics, ha voltak is súlyos 

súrlódásai rendjével, melytől a világi tudományos pályán keresztül 
törekedett végleg megszabadulni, ekkor még nem akart többet, mint egy 

új publikáció révén a lembergi egyetem professzoraként tovább emelked
ni hírnévben és elismertetésben. Művét a leideni Akadémiának ajánlja, 
nyílván annak tagságára pályázván. Filozófiailag két szempontból is 

figyelemreméltó a munka: egyrészt megpróbálja bizonyítani Isten léte
zését, másrészt a theodicea, az isteni igazságosság kérdését boncol
gatja, amelyikeresztény teológiának igen sok gondot és kellemetlensé
get okozott az antiklerikális ás materialista fil ,._'..fusok éles, szel
lemes és szűnni nem akaró támadása folytán. Leibniz és Wolff megpró
bálta az egyház vódhstetlen álláspontját alátámasztani, de mindössze 

annyit értek el, hogy most már az ő tanításuk is a felvilágosítók kri
tikájának pergőtüzébe került. Leibniz Teológiájában négy istenbízonyí- 

tékct hoz fel: a/ lételméleti bizonyíték: Isten logikailag lehetséges, 
tehát valóban létezik; b/ az örök igazságok alapja Istenben rejlik; с/ 
a világ létalapja egy szükségszerű lényre utal; d/ az eleve elrende
zett harmónia csak Istentől származhat. Oayle-lal szemben Leibniz meg
védi Istent a világban létező rossz vonatkozásában (lásd Theodizee): a 

végességben, rejlő metafizikai rossz szükségszerű, ha egyidejűleg sok
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dolognak kell léteznie. Egy tökéletes világ önellentmondás.
A betegségekben és szenvedésekben rejlő fizikai rossz a vénességből 
következik, büntetés a bűnökért, és feltétele a jónak. A vétekben és a 

bűnökben rejlő erkölcsi rossz az akaratszabadság szükségszerű ára, és 

előfeltétele sok jónak. ídárn „szerencsés bűne" hozta a Megváltót. A 

gonosz csupán a jó hiánya, és a jóban nyeri igazolását. A theodicea 

szót Leibniz először 1697-ben említi egyik levelében egy utóbb megírt 
munkája címeként: Essais de Thecdicée sur la bonté de Gieu,' la liberté 

de l'horme et l'origine du mal /Amszterdam, 1710/. A munka vázlatos 

elmélkedéssorozata azokból a vitákból fakadt, amelyeket Leibniz szóban 

és Írásban Sophie Charlotte porosz királynéval / 1705/ folytatott. 

3ayle Dictionnaire című művében /Amszterdam, 1795—1797, 5. kiadás/ 
vitatta, hogy a világban fellelhető rossz összeegyeztethető egy végte
lenül hatalmas, bölcs és jóságos Isten létezésével, felvázolta a kér
dés addigi történetét és megoldási kísérleteit. A theodicea kettes ér
telmű: jelöli egyrészt Isten igazságosságát, másrészt Isten igazolását 
az emberek előtt. Kant így definiálja a fogalmat: a világteremte vég
telen bölcsességének védelme ama vádakkal szemben, amelyeket az emberi 
értelem hoz fel ellene a világban fellelhető célszerőtlenségekkel kap
csolatban. Leibniz óta a probléma a filozófiai istentan egyik súlypon
ti része lett. E fogalom Mémetországban a XVIII. századig, Kant bírá
latáig, Angliában még sokkal később is igen elterjedt, hiszen felölel
te Isten filozófiai megismerését; ma inkább a „theolegia naturális" 

kifejezést használják, az általános kinyilatkoztatáson alapuló teoló
giát. Martinovics álláspontja, mely szerint a rossz csak relatív árny
oldala a jónak, sok tekintetben szellemesebb, mint Leibniz—-.Jclff op
timizmusa, mely szerint a világban minden a legtökéletesebb, de a teo
lógia álláspontját megvédelmeznie neki sem sikerült. Figyelemreméltóbb 

az a körülmény, mely szerint Martinovics e művének megírásakor a mate
rialista ás az ateista filozófiát már behatóan ismeri. Idézi 3avle-t, 
Spinozát, Tollandot, Holbachnak a .Le bon sens, ou idées naturelles op- 
pGsées aux idées surnaturales (London, 1774) és „Systeme de la nature" 

című művét, Diderot „Lsttres sur les aveuoles"-jét, „Pensáes philcso- 

phiques" című anonim antiklsrikális cikkgyűjteményét és Solingbroke 

„Lettres cn the study of history" című ateista munkáját. Martinovics 

láthatóan a materializmus cáfolása céljából tanulmányozta ezeket a ha
ladó filozófiai gondolatokat tartalmazó munkákat,- de ugyanakkor beható 

tanulmányozásuk során idővel maga is materialistává lett. Ez fálreért-
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hetetlenül kitűnik az 1733-ban megjelent „Filozófiai enlékíratok"- 

bdl. Ezt követően már csak egy filozófiai művet írt „Az ember filozó
fiai vizsgálata" címmel (1739), melyben ugyancsak következetes materi
alista álláspontról fejteget egyes pszichológiai és etikai kérdéseket. 
Erre az időre Martinovics katolikus szerzetesből már a materialista 

világnézet híve lett.
Martinovics 1733-ban írt „Dissertatio"-ja három részre osztható:

I. Bevezető 

II. Előszó
III. 60 caputból álló filozófiai „Értekezés a természetes össz

hangról Isten jósága és a teremtett rossz között".
A bevezető rész nem más, mint köszönetnyilvánítás kegyes pártfo

gójának, Petrus Bielanskinak, a lembergi, halicsi és kamenec-podolski 
görög egyesült egyházmegye püspökének. Fennkölt, pozitív tartalmú sza- . 
vakkal mond köszönetét mecénásának segítőkészségéért, a tudományok 

előrehaladásában munkálkodók támogatásáért. Szinte már hízelgőén püs
pökének újonnan alapított egyházát a híres keleti egyházak sorába eme
li. Bielanski ténykedésének méltatását befejezvén az „Értekezés" elő
szavából értesülünk a dolgozat témájáról, megírásának céljáról és ke
letkezésének körülményeiről. Martinovics 1783-ban vállalkozik arra 

eddigi természettudományi, társadalomtudományi, filozófiai ismeretei 
felhasználása révén, hogy bebizonyítsa: e világ teremtett gonoszsága 

nincs ellentétben az isteni jósággal. Annak ellenére vállslkozik e 

tétel bizonyítására, hogy előtte már többen—epikureusok, Savle — 

is próbálkoztak e filozófiai gondolat bizonyításával de egyik fél sem 

jutott el a probléma megoldásáig. Nagyon jellemző, hogy Martinovics 

itt sem hivatkozik fő forrására, Leibnizre. Epikurosz megmagyarázza, 
hogy az istenek képtelenek bármiféleképpen is öerolyásolni az ember 
sorsát ás életét, hogy a halálban nincs semmi félelmetes, mivel beáll
tával a lélek megszűnik létezni, a szörnyű túlvilág pedig a költők 

meséje. 3avle megtámadja a teológiát. Az isteni mindenhatóság ugyanis 

a teológiában kifejezi azt az erős antropomcrfizmust, amely az egész 

középkori világnézetben uralkodott, kifejezi, hogy itt egy önkényesen 

cselekvő Úristenről van szó, aki hol mint sértett atya haragszik зг 

emberekre, hol pedig mint jutalmazó atya lép fel gyermekei üdvére. 
Akár így, akár úgy cselekszik, mindenképpen az önkény vezérli. Telje
sen önkényes, hogy hol jutalmaz és hol büntet, miért van az, hogy a jó 

embereket katasztrófák sújtják, és a rosszak virulnak. E gondolatot
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Martinovics egy másik, 1791-ben keletkezett munkájában majdnem szó 

szerint idézi. Az ilyen.és,ehhez hasonló tényeket csak Isten mindenha
tóságával lehet magyarázni. Csakhogy Bayle szerint minél inkább kiszé- 

le^cnek a feudalizmuson belül a polgári termelóviszonyok, annál in
kább van kényszeritve mega a teológia is, hcgyfmegpróbálja korlátozni 
Isten mindenhatóságát. Bavin szerint vagy azt mondjuk, hogy Isten min
denható, s akkor vegyük komolyan ezt, s az isteni mindenhatóságot nem 

korlátozza semmi, vagy pedig mondjuk azt, hogy Isten nem mindenható 

éppen azért, mert G maga a jóság ás az igazság. Martinovics tovább 

fejtegetvén gondolatát utal arra, hogy neki sikerült az Isten jósága 

és a teremtett rossz közti valódi természetes, bár igen elvont össz-
Ha a matematikusok használhatják az analitikus4hanghoz jutnia.

szert, akkor 3 filozófiai gondolatainak bizonyítására még inkább meg
teheti ezt. A bizonyítás konkrét módszerrel nem ár célt, hiszen bármi
lyen derék embert összehasonlít Isten jóságával, szintetikus^ módszer 
esetén az eredmény mindig negativ lesz. Ahhoz, hogy bizonyítását meg

mér az Elősző-ban felállítja hipotéziseit: Isten létezik, s

mód-

kezdhesse
végtelenül jó; Istennél léteznek alacsonyabb rendű dolgok; Isten töké
letességei között szerepel mindenhatósága. Tételeinek bizonyítása 60 

fejezetre terjed. A bizonyítás nem volt könnyű, hiszen beleütközött az 

Előszó utolsó soraiban megnevezett ellentábor., a materialisták és ate
isták munkáiba, nevezetesen Hoibach „Le bon sens" és „Systeme de la 

Nature" című munkájába. Oideroi „Pensées phiicscphiques" című művébe 

és az angol politikus filozófus, Bolingbroke filozófiai gondolataiba. 
Martinovics ezen filozófusokat és munkáikat nemcsak megemlíti, hanem 

igen jól ismeri is, sőt 1791-ben írt „Cyászbeszéo" című retorikai—fi
lozófiai munkájában nagyon sok hasonlóság fedezhető fel főleg nolbach 

„Systéme de la Nature" című munkájával.
A „Gissertatio" I—IV. fejezetében Isten létezésének a bizonyí

tására vállalkozik metafizikai, fizikai és erkölcsi érvekkel. Sokan 

vannak, akik már korábban megpróbálták meghatározni, hogy ki is Isten, 
így pl. a görögök a természetet ezer nevű istenségnek nevezték (mürio- 

noma). A pogányság összes istensége nem volt egyéb,' mint a természet
nek más és más szempontok szerint kialakult szemlélete, amely szemlé
letet a természet különböző funkciói alakították ki. Ezt bizonyítják 

az istenségeket ékesítő jelvények is. Ezek a különböző szemléletek 

szülték a pcliteizmust és a bálványimádási .
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Cicero így ír: „Eos enim, qui di appellantur, rerun naturas esse" (az, 
amit istennek neveznek ,_jij±>lgok természete). Ugyancsak Cicero említi,
hogy sokkal inkább a természetet, semmint az isteneket magyarázták a

Lemnosz és Eleuszisz misztériumaiban.^.beavatottaknak Szamothraké,'
Plinius pedig ezt mondja: „Azt kell hinnünk, hogy a v.ysg, vagy az, 
amit a nagy egek magukba foglalnak, maga az istenség, tehát örökkáva-

„8ló, mérhetetlen, kezdet és vég nélküli.
Martinovics Isten létének a bizonyításakor itt egyértelműen az 

idealista és deista nézeteket vallók táborába tartozik. Az istenbizo
nyítékok közül kiemelkedik: 1. kozmológiai istenbízonyíték: Isten mint 
minden dolog és jelenség végső oka létezik. Ez a bizonyíték a világ 

időbeli vágességének és egy nem anyagi ok létezésének feltételezésén 

alapszik. (Már Platón ás Arisztotelész is érvelt vele, az újkorban 

Leibniz és Chr. Wolff alkalmazták.) 2. Teológiai bizonyíték: a termé
szetben minden olyan célszerűen van elrendezve, hogy ez csak úgy ma
gyarázható meg, ha feltételezzük egy, az összes jelenségeket irányító, 
változásaiknak célt adó, természetfeletti észlény létezését. Ezt Szó
kratész és Platón vetette fel, majd a skolasztika, elsősorban Aquinói 
Tamás_ fejlesztette tovább. 3. Ontológiai isten'oizonyíték, melyet Can
terbury érseke, Anselmus vetett fel, majd Descartes nézeteiben is he
lyet kapott: minden emberben benne rejlik Istennek mint tökéletes 

lénynek a fogalma. Ilyen fogalom pedig nem keletkezhetnék, ha valósá
gosan nem léteznék tökéletes lény. Következésképpen Isten létezik. A 

gondolatilag létezőt az objektíve reálisan létezővel azonosító ontoló
giai istenbizonyíták tarthatatlansága annyira nyilvánvaló volt, hogy 

számos teológus (pl. Aquinói Tamás) is elvette. Az istenbizonyítékok 

az Anuinói Tamás által kidolgozott formában váltak ismertekké. Marti
novics ugyan nem utal rá, de bizonyosan jól ismerte Arisztotelész Me
tafizikáját ás Aquinói Tamás Theotíiceáját, ugyanis az I—IV. fejezet 
Isten létének a bizonyításában elsősorban Aouinói. Tamás munkájára 

épül. Theodiceájában a természetes istentannok első kérdése: Isten 

létezése, amennyiben ez puszta ésszel megismerhető. Szent Tamás öt
melyeken Isten létezését filozófiai bizonysággal le

het igazolni: a mozgásból (változásból), a ható okok fogalmából, a 

lehetőségből és a szükségképpiségből, a világban található lények tö
kéletességének fokozataiból s a világban feltűnő célszerűségből. Az 

első érv szerint Isten minden változásnak végső, változás nélküli 
alapja; a második Istenre mint első hatőokra következtet, kitől az

9utat jelöl meg ,
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összes többi oksági sorok függnek; a harmadik érvelés Istent mint 
szükségképpi lényt tünteti-fel; a negyedik a legteljesebb, legtökéle
tesebb lényre következtet; végül az utolsó egy teremtő és célszerűen 

rendező valóságra vezeti vissza a megismerhető világrendet, ^ent Ta
más elveti Szent Anzslm „ontológiai istenérvét", Martinovicsnál* vi
szont hasonló jegyeket találunk a Dissertatio-ban. Az éles és átható 

elméjű angol filozófus Istennek mint szükségképpi lénynek elgondolt 
fogalmából, tehát a priori úton akart következtetni Isten létezésére. 
A „lény létező" fogalmi jegy adja e következtetésre a kiindulópontot. 
Megalkotom az istenfogalmat, melyben (óátjegy lesz: létező: ez az egyik 

jegy; szükségképpen létező, azaz olyan lény, amely „nem tud nem len
ni": ez a másik fogalmi jegy. E fogalom már önmagában olyan szerkeze
tű, hogy belőle a fogalomnak megfelelő tárgy (Isten) létezésére hivat
kozik. Mert amiről ezt a fogalmat alkotom, „nem tud nem lenni", tehát
valóban létezik. Szent Anzelm ezen érve a fogalomból következtet való
ságos, reális létre; ez az „argumentum quasi = a priori", mely volta-

Martino-képp az elgondolt létezésből következtet valós létezésre, 
vies Anzslm istsnbízonyítskát használja, vagyis a priori bizonyítja 

Isten létezését. Ugyanakkor Aouinói Tamás -istenérvei közül elfogadja a 

harmadikat (Isten mint szükségszerű lény) és a negyediket (Isten mint 
a' legteljesebb és a legtökéletesebb lány), valamint az ötödiket, mely
ben egy teremtő és célszerű valóságra vezeti vissza a megismerhető 

világrendet. Isten lényegéből erednek Isten egyes tulajdonságai, pl. a 

világot kormányzó, gondviselő Isten képe. Ugyanez a filozófiai gondo
lat olvasható Martinovics filozófiai értekezésében a XXVII. fejezettől 
a XXXVII. fejezetig. A rossz voltaképpen nem egyéb, mint léthiány, nem 

önálló létező. A létteljességű Isten nem okozza ezt közvetlenül, hanem 

csak megengedi, s ez éppúgy kinyilatkoztatja végtelen tökéletességét, 
mint a csodák, melyek mindenhatóságán s belső életének titkain alapul
nak. A rossz és a csoda szabatos megfogalmazása alapját veti meg Szent^ 

Tamás igazi, helyes értelemben optimisztikus világfelfogásának, 
arisztotelészi és a Szent Tamás-i istenbizonyítékokon kívül Martino
vics behatóan tanulmányozta Samuel Clarke: „A demonstration of the 

being and attributes of God" című munkáját, aki Isten létezése mellett 
sorakoztat fel teológiai érveket. Martinovics felhasználja Clarké is- 

tenbízonyítékát Isten létezéséről és tulajdonságairól. Clarke állítása 

szerint van valami, ami öröktől fogva létezik, egy független és vál- 

tozhatatlan lény, aki öröktől fogva létezett, ez a változhatatlan és

ix Az
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^ Г -•
• Ш..! öröktől fogva létező, független lény önmagától létezik.

Az önmagától létező lény lényege felfoghatatlan, az önmagától 
szükségszerűen létező lény szükségszerűen örökkévaló. Az önmagától 
létező lénynek végtelennek ás mindenütt jelenlévőnek kell lennie. A 

mindenség végső oka végtelen hatalommal rendelkezik. A mindenség Te
remtőjének végtelenül bölcsnek kell lennie. A végső ok szükségszerűen 

rendelkezik a végtelen jósággal, igazságossággal, igazságszeretettel, 
valmint mindazon erkölcsi tökéletességgel, amelyek megilletik a világ 

Urát, legfőbb bíráját.
Az itt felsorolt tételek majdnem szóról szóra olvashatók Marti

novics Értekezésében. Cla.rke.is, ahogyan Martinovics, Isten létezését 
a priori próbálta bizonyítani, amit mások lehetetlenségnek tartanak. A 

bizonyításnak ezt a módját elvetik olyan skolasztikusok, mint Albertus
Magnus, Aquinói Tamás, valamint a modernek legnagyobb része, akik
szerint Isten létét a priori.bizonyítani nem lehet, mert az első okot
semmi sem előzheti meg, a bizonyítás csakis a posteriori lehetséges,

12vagyis az okozatok alapján, 
kai érvvel történő bizonyításához két utat jelöl ki; az egyik Spinoza 

Etika című munkájában az I. caput 16. tételében olvasható: „Minthogy 

pedig az isteni természetnek végtelenül sok attribútuma van, s ezek 

mindegyike a maga nemében végtelen lényeget fejez ki, azért ennek 

szükségszerűségéből végtelenül sok módon végtelenül sok dolognak kell 
szükségképpen következnie (azaz mindennek, ami a végtelen értelem 

tárgya lehet). Ebből következik, hogy Isten hatóoka minden dolognak, 
amely a végtelen dolog tárgya lehet." Martinovics Spinoza istenfelfo
gásával, mely szerint egy szubsztancia van, s azt elnevezi Istennek 

avagy természetnek, nem ért egyet. Ezért bizonyításában a második utat 
választja, mely szerint adva van és szükségképpen létezik valamilyen 

ok, mely elkülönült a világegyetemtől, öröktől fogva létezik stb. E 

fejezetben hipotézisének a bizonyítása céljából számos tudóst felsora
koztat az ókortól kezdve a XVII. századig, akik tudományuk magas szin
tű gyakorlása közben ugyanarra a következtetésre jutottak, mint Marti
novics. Pontosan ezért tartja sértőnek Holbach kritikai megjegyzését,

Martinovics a II. fejezetben Isten fizi

aki ateista és materialista lévén az idealizmust a józan ésszel ellen
kezőnek tartotta, a vallás keletkezését egyes emberek tudatlanságával, 
félelmével, mások csalárdságával magyarázta.

A III. fejezetben tovább viszi a híres emberek felsorolását, 
mintha az ő személyük lenne bizonyíték Isten létezésére. A tétel bizo-
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\nyitását és megerősítését még a IV. fejezetben is folytatja, de itt 

ismét szembekerül Hol nach nézetével. Miután négy fejezeten keresztül 
Isten létét megpróbálta bebizonyítani, az ötödik fejezetben és az 

elkövetkezendő fejezetekben Isten attribútumainak a bizonyítására tér 

át, mégpedig Isten végtelen jóságára,' amely tétellel már Clarke isten- 

bizonyítékaiban is találkoztunk: a végső ok szükségszerűen rendelkezik 

a végtelen jósággal. A VI. fejezetben Isten relativ jóságét bizonyít
ja. Ugyanebben a fejezetben hasonló gondolatokat fedezhetünk fel, mint 
Spinoza Etika című munkája I. caputjónak 21. tételében, mely szerint 
mindennek, ami Isten valamely attribútumának feltétlen természetéből 
következik, mindig és végtelenként kell léteznie, vagyis éppen eme 

attribútum által örök ás végtelen. A VII. fejezetben ismét Clarke is- 

tenbizonyítákához hasonló elveket vall. Clarké szerint a mindenség 

Teremtőjének végtelenül bölcsnek kell lennie. Ugyanakkor e gondolatok 

Leibniz Monadológiája 41. fejezetében is olvashatók. Isten abszolúte 

tökéletes, mert a tökéletesség a szó szoros értelmében nem egyéb, mint 
a pozítiv realitás nagysága, amelyet úgy kapunk meg, hogy a korláto
zott vagy határolt dolgokból elhagyjuk a korlátokat és a határokat. 
Ahol pedig nincsenek korlátok, azaz Istenben, ott a tökéletesség ab
szolúte végtelen.

A VIII. fejezetben bebizonyítja, hogy Istennél vannak alacso
nyabb rendű teremtmények. E tételéhez hasonló gondolatokat olvashatunk 

Spináza ifjúkori "Filozófia alapelvei"-bsn. A IX—X. tételben bebizo
nyítja, hogy ilyen lények teremtése lehetséges volt, mert Isten végte
len hatalommal rendelkezik. Bizonyítás: Isten fenntart mindent, azaz 

megteremtett és még folyton teremt mindent, ami létezik. A dolgoknak 

önmaguktól nincs olyan lényegük, amely Isten megismerésének oka volna, 
ellenkezőleg, Isten a dolgok oka lényegüket illetően is. Bizonyítás: 
mivel Istenben nem található olyan tökéletesség, amely ne Istentől 
származnék, azért a dolgoknak nem lehet olyan lényegük, amely Isten 

megismerésének oka lehetne. Ellenkezőleg, mivel Isten mindent nem más
ból hozott létre, hanem teljességgel megteremtett mindent, s a terem
tés tevékenysége nem ismer el más okot a hatőokon kívül, ez pedig Is
ten, ebből következik, hogy a dolgok megteremtésük előtt teljességgel 
semmik voltak, s ezért Isten volt az oka lényegüknek is. E tétel nyil
vánvaló abból is, hogy Isten minden dolog oka, vagyis teremtője, s az 

oknak magában kell foglalnia az okozat minden tökéletességét, mint azt 
mindenki könnyen beláthatja. ii
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Az értekezés IX—X. caputjában bebizonyítást nyer az a tétel,
teremthetett Nálahogy mivel Isten végtelen hatalommal rendelkezik, 

alacsonyabb lényeket lehetséges alakjukban. E tételhez hasonló gondo
latokat olvashatunk Spinoza „Metafizikai gondolatok" című munkájának 

IX. fejezetében, melyben Isten hatalmáról sorol fel bizonyítékokat. 
Hogyan kell érteni Isten mindenhatóságát? „Azt, hogy Isten mindenható, 
már eléggé bebizonyítottuk. Itt csak azt igyekszünk röviden megmagya- 

■ rázni, hogyan kell érteni ezt az attribútumot, mert sokan nem elég 

jámboran és nem az igazság szerint beszélnek róla. Azt mondják ugyan
is, hogy egyes dolgok természetüknél fogva és nem Isten határozatából 
lehetségesek, s végül mások szükségszernek. Isten mindenhatóságának 

pedig csak a lehetséges dolgokkal kapcsolatban van helye. Mi ellenben 

bebizonyítottuk már, hogy minden feltétlenül Isten határozatától függ, 
s ezért mondjuk, hogy Isten mindenható. De miután felismertük, hogy 

Isten egyes dolgokat tisztán akaratának szabadságából határozott el, 
továbbá hogy Isten változhatatlan, most azt mondjuk, hogy semmit sem 

tehet saját határozatai ellen, s hogy ez csupán azért lehetetlen, mert 
ellenkezik Isten tökéletességével."

A XI—XV. fejezetekben a teremtmények rendjéről, elrendezési 
elvéről olvashatunk, mely tételek bebizonyításához a matematikából 
ismert számtani sorozatot használja.

A XVI. caputban a világ időben való teremtéséről, és a teremtés 

előidéző okáról ad bizonyítékot. Ismét hasonló gondolatokat olvasha
tunk Spinoza Istenről írt rövid tanulmányának III. fejezetében. Spino
za nyolc pontban bizonyítja, hogy Isten mindennek az oka. Martinovics 

munkáját illetően az 5. és a 6. pontok emelendők ki. 5.: Isten kiváló 

oka közvetlenül teremtett műveinek, amilyen az anyagban végbemenő moz
gás stb. Kevésbé kiváló kezdő ok Istennél nincs, mert rajta kívül 

. nincs semmi, ami sürgethetné ót. A megelőző ok azonban maga a tökéle
tessége, s ezáltal oka önmagának s ennek következtében minden más do
lognak. 6.: Egyedül Isten az első vagy kezdő ok. A Martinovicsnál ol
vasható előidéző okkal Aquinói Tamás istentanának második érvében is 

találkozhatunk, mely szerint „a második Istenre mint első hatóokra 

következtet, kitől az összes többi oksági sorok függnek. Ez a szimul
tán közreműködés abban áll, hogy Isten a teremtmény tevékenységét köz
vetlenül mint hatóok előidézi, de nemcsak a tevékenységet magát, hanem 

annak eredményét, az okozatot is; mikor tehát a közönséges világszem
lélet úgy vélekedik, hogy itt egy véges dolog működött, s létrehozott
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valamilyen okozatot, akkor a filozófiai világszemlélet szerint a te
remtmény mellett s vele egyidejűén ugyanazt az eredményt az első ok, 
Isten is teljesen létrehozza közreműködésével. Ennek oka és magyaráza
ta az, hogy a teremtmény működése és a működés okozata szintén teremt
mények, s így teljesen Istentől származnak.

А XVII—XVIII. fejezetekben Isten jóságát összefüggésbe hozza 

szeretetével. E gondolatokkal Leibniz „Metafizikai értekezésiének II. 

caputjában találkozhatunk: „Nagyon távol áll tőlem tehát azoknak a 

véleménye, akik. azt állítják, hogy a dolgok természetében, vagyis is
teni ideáikban egyáltalán nincsenek meg a jóság vagy a tökéletesség 

szabályai,' és hogy Isten művei ama. formális oknál fogva jók, hogy Is
ten alkotta őket. ... Továbbá, ha valaki azt mondja, hogy a dolgok nem 

a jóság valamilyen szabályai miatt jók, hanem csupán Isten akarata 

következtében, akkor ezzel, úgy vélem, tudtán kívül megsemmisíti Isten 

egész szerepét és egész dicsőségét is."
Martinovics Isten létének és attribútumai megnyilvánulásának 

bizonyítását követően egy újabb filozófiai gondolatot vizsgál a XIX— 

XXVI. fejezetekben: nevezetesen a boldogságot, amely szorosan össze
függ Isten teremtményei iránt érzett szeretetével. Ehhez kapcsolódó 

gondolatsora még mindig Isten tulajdonságainak világos megnyilvánulá
sából ered. Az értekezésben megvizsgált boldogságtanhoz Leibniz „Mona
dologie" című'munkájának ED. fejezetében és a „Metafizikai' értekezés" 

XXXVI. fejezetében olvashatunk hasonló gondolatokat. „Ezért Istennek 

ez az erkölcsi tulajdonsága, ahely ót a szellemek urává teszi, hogy 

úgy mondjuk egész különleges módon, személyesen érinti Ct. Ebben a 

minőségben emberivé válik, kész elviselni antropomorfizmusunkat,■ és 

közösségre lép velünk mint egy fejedelem az alattvalóival; és oly drá
ga Neki ez a tekintély, hogy országának ez a boldog és virágzó állapo
ta, ami nem más, mint lakóinak lehető legnagyobb boldogsága, legfőbb 

törvénnyé válik. Mert a boldogság ugyanaz a személyeknek, mint a töké
letesség a többi létezőnek. És ha a fizikai világ létezésének első 

alapelve Istennek az a határozata, hogy a lehető legnagyobb tökéletes
séget adja meg neki, akkor az erkölcsi világnak, vagyis Isten crszágá- 

— a világmindenség legnemesebb részének — legelső célja csakis 

az lehet, hogy a lehető legnagyobb legyen benne a boldogság. Isten 

tehát kétségkívül úgy rendezett el mindent, hogy a szellemek nemcsak 

örökké élhetnek, ami nélkülözhetetlen, hanem erkölcsi minőségüket is 

mindig megőrzik. Végül mivel Isten a legigazságosabb s egyszersmind a

„13

nak
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legjóságosabb uralkodó, aki csak jóakaratot követel, feltéve, hogy az 

komoly és őszinte, ezért alattvalói nem kívánhatnak maguknak jobb ál-' 
lapotot; és avégett, hogy tökéletesen boldoggá tegye őket, csak azt 
akarja Isten, hogy szeressék Ot." „Végül is e tökéletes kormányzás 

alatt nincs jó cselekedet jutalom, sem rossz cselekedet büntetés nél
kül, és minden javukra válik a jóknak, vagyis azoknak, akik nem elége
detlenek ebben az államban, akik — miután megtették a kötelességüket 
— a gondviselésre bízzák magukat, s akik úgy szeretik s úgy utánozzák 

Istent, minden jónak az alkotóját, ahogyan kell, és az G tökéletessé
gének szemlélésében találják gyönyörűségüket, az igazi, tiszta szere
tet természetével összhangban, mely abban áll, hogy annak a boldogsá
gában gyönyörködünk, akit szeretünk, ... feltéve, hogy úgy szeretjük a 

mindenség alkotóját, ahogyan kell: nem csupán mint építőmestert és 

létünk hatóokót, hanem mint urunkat és azt a célokot, amely egész aka
ratunk végcélja kell hogy legyen, mivel csak G adhatja meg boldogsá
gunkat ."

Martinovics és Leibniz boldogságtanát Holbach merőben cáfolja a 

„A természet rendszere" című munkája XVI. fejezetében: „Az ész egyál
talán nem tiltja az embernek, hogy nagyratcrő vágyai legyenek; a nagy- 
ravágyás, ha célja az emberiség boldogsága, hasznos szenvedély. ... A 

legtöbb uralkodó viszont azért nem igazán boldog, mert gyenge és kor
látolt képességéhez, csekély energiájához képest nagyon tág térben 

kell tevékenykednie. Ezért aztán vezetőik tétlensége, nemtörődömsége, 
tehetetlensége miatt gyakran senyvednek nyomorban a nemzetek, s olyan 

uralkodók alatt tengődnek, akik egyformán képtelenek megszerezni a 

saját, valamint alattvalóik boldogságát. ... Az emberi boldogság csak 

a vágyak és a körülmények összhangjából fakadhat. A korlátlan hatalom 

nem ér semmit birtokosa számára, ha nem tud vele saját boldogsága ér
dekében élni: valóságos csapás, ha birtokosat szerencsétlenné teszi; 
de utálatos bitorlás, ha az emberiség valamely részét dönti bajba."

A boldogság fogalmának elemzése után a XXVII—XXXVII. fejezetek
ben a jó és a rossz fogalmát, fajtáit tárgyalja,- egymáshoz való viszo
nyukról fejti ki bővebben gondolatait. E fogalmak természetesen szoro
san kapcsolódnak a boldogsághoz, mintegy feltételezik azt. Martinovics 

e filozófiai gondolatok elemzésekor mint matematikus bizonygatja téte
leit. E filozófiai problémával Leibniz is foglalkozott a „Monadologis" 

41. fejezetében: „Ebből következik, hogy Isten abszolút tökéletes, 
mert a tökéletesség a szó szoros értelmében nem egyéb, mint a pozitív

\
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realitás nagysága, amelyet úgy kapunk meg, hogy a korlátozott vagy 

határolt dolgokból elhagyjuk a korlátokat vagy határokat. Ahol pedig 

nincsenek korlátok, azaz Istenben, ott a tökéletesség abszolút végte
len." Martinovicsnál a jó mindig valamilyen tökéletes, pozítiv, a 

rossz ellenben tökéletlen, negatív szóval fejezhető ki. Először a 

rosszat értelmezi és bontja fajtáira. Ily módon megkülönböztet három 

csoportot: 1) metafizikai rossz, amely a végtelen létezőhöz viszonyí
tott fogyatékosságból ered; 2) fizikai rossz, mely a teremtmények fo
gyatékossága valamely véges tökéletességhez; 3) erkölcsi rossz, amely 

az erkölcsi törvényekkel ellentétes cselekedetekből fakad. De ugyanak
kor a rossznak megvan a neki megfelelő homologonja: a metafizikai, 
fizikai és erkölcsi jó is. Ezekre számos példát találhatunk a világ
ban. A jó és a rossz elemzésekor Hérakleitosz dialektikája bukkan fel, 

mely szerint a fejlődés mozgatórugója az ellentétek egysége, amit Mar
tinovics az „Értekezésben" több fejezetben is bizonygat. A jó és a 

rossz filozófiai fogalma vizsgálatának nyomán a végcél ismét a boldog
ság, melyet a két fogalom értékkülönbsége is kifejez. Az itt használt 
számtani sor módszere nem meggyőző, hiszen ahogy maga is állítja, a jó 

és a rossz értékeinek különbsége a sorozatban nulla lesz, de hogy té
telén ne essen csorba, fizikai módszerhez folyamodik, mely szerint 
létezik a fizikai jó és rossz, s a jó értéke összességében felülmúlja 

a rosszat, tehát szinte mindenképpen pozitív lesz az eredmény. Való
színű, hogy ez a bizonyítása nem sikerült a legjobban, s továbbra is 

foglalkoztatta e gondolatsor, hiszen ugyanezen problémákra tér vissza 

az 1783-ban megjelent „Filozófiai emlékiratok" 18. és 31. fejezetei
ben. „Mondjátok meg nekem, kérlek, milyen fogalmat alkothatunk mi Is
tenről, a szellemisénről, az erényről, a bűnről stb.? Kivonunk vala
mely tárgyból minden fizikai és metafizikai rossz tulajdonságot, amit 
érzékeink segítségével észreveszünk, ugyanígy kivonjuk az erkölcsi 
természetű cselekedetekből az erkölcsileg rosszat, és ilyenformán fan
táziánk revén ezeket a tagadásokat valósággá, helyesebben tökéletessé
gekké alakítjuk át, s így hozzuk létre azt a legtökéletesebb szub
sztanciát, amit Istennek nevezünk. Ha e világ szubsztanciáiban nem 

volnának egyenlőtlenségek, sem a hibákat, sem a jó tulajdonságokat nem 

foghatnánk fel, és semmi fogalmunk nem volna sem a jóról, sem a rossz
ról. Mivel azonban szünet nélkül felfogjuk érzékeink révén az ilyen 

egyenlőtlenségeket, módunk nyílik megkülönböztetni egyiket a másiktól, 
helyeselni az egyiket, elvetni a másikat, és így születik meg a bún és

- 114 -



-

az erény fogalma." „Ami az akaratszabadságot illeti, a tapasztalat

szerint teljes egészében külső tárgyaktól—vagy jelenlevőktől, 

elmúltaktól
vagy

függ, mert hiszen valamilyen okának kell lennie, ha
elfogadunk, vagy elutasítunk valamely tárgyat. Ezek az okok a jó vagy 

a rossz képzetei, a jó és a rossz pedig testi vonzalmak, mert hiszen 

semmilyen fogalmunk nem lenne és nem is lehetne ezekről, ha előzőleg 

nem éljük át azt, amit érzéki gyönyörnek nevezünk, továbbá azt, ami az 

érzéki gyönyörrel vagy az önfenntartással ellenkező állapot."
Martinovics az „Értekezés" XXVII. fejezetétől egy összetett 

problémát vizsgál: a világ teremtésének céljául kitűzött boldogságot, 
de ugyanakkor a mellette létező boldogtalanságot is, melyek egymással 
szoros kapcsolatban állnak. A két fogalom létfeltétele a világban fel
lelhető jónak és rossznak. E fejezetekben visszatér a jóságra, melynek 

kát fajtáját határozza meg: 1) tiszta jóság, 2) letisztult jóság. A 

tiszta jóság nem más, mint Isten, a letisztult jóság a véges jiíság, 
amely a j,. és a rossz kivonásából származik. Tehát ismét felmerül a jó 

és a rossz problematikája, melyet mindig együtt kell vizsgálni, mert 
ha nem, akkor -az epikureusok, vagy Bayle hibájába eshet az ember. E 

problémák vizsgálatának, manyarázásának több fejezetet szentel az 

tekezés"-'oen is, míg végül eljut eredetileg kitűzött céljához.- neveze
tesen az isteni jóság és a rossz közötti harmóniához, amely feltétele
zi a boldogság és a boldogtalanság létezését. Itt jegyzi meg a szerző, 
hogy a boldogságot az egész sorozatra és nem az egyénekre kell alkal
mazni. Hibás tehát az a feltevés, miszerint Isten kát ellentétes célt 
szabott a világ termtése elé. Martinovics az utolsó gondolatkörben 

felvetett problémák megoldásához Leibniz metafizikai munkáját behatóan 

ismerhettej és meríthetett belőle: különösen a III—V. fejezetekben ol
vasható gondolatok azonosak. „Ugyanígy nem tudok egyetérteni néhány 

más szerzővel sem, akik azt állítják vakmerőén, hogy amit Isten alko
tott, az nem éri el a végső tökéletességet, ás hogy sokkal jobban csi
nálhatta volna. Úgy vélem ugyanis, hogy ennek a felfogásnak a követ
kezményei merőben ellentétesek Isten dicsőségével." „Túl keveset tu
dunk a világmindenség általános harmóniájáról és Isten cselekvésének 

rejtett indítékairól, márpedig éppen ezért ítélkezünk elhamarkodottan 

úgy, hogy Isten sok mindent jobban is csinálhatott volna." „Isten te
hát mindig a lehető: legtökéletesebben és a legkívánatosabb módon cse
lekszik, és véleményem szerint e nagy igazság általános ismeretében 

gyökerezik a szeretet, amellyel mindennél inkább tartozunk Istennek."

t?r-II L-l
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy Martinovics 1733-ban írt 

Értekezés-ében a priori bizonyítja Isten létezését, attribútumainak 

megnyilvánulásait, a jó és a rossz viszonyát a világ céljához, neveze
tesen ahhoz, hogy Isten a boldogságot rendelte a világ céljául. A mun-^ *
ka alapvetően deista nézeteket tartalmaz. Gondolatai, filozófiai néze
tei Arisztotelész, Aquinői Tamás, Spinoza és Leibniz többször idézett 
művein alapulnak. Az egyetemes filozófiatörténet fejlődésében újat 
ugyan nem alkotott, de pozitívan kell értékelni, hogy a magyar 
filozófia fejlődéséhez műveivel hozzájárult, sőt mintegy úttörő szere
pet vállalt. Az Értekezés-ben felsorolt XVI—-XVIII. századi természet
tudósok, .filozófusok műveinek ismerete méltán jogosít fel arra, hogy 

Martinovicsot e tájék legműveltebb-emberfői közé soroljuk.
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majd a Lembergi Császári és Királyi Tudományegyetem 

Rector Magnificusa felett

elmondott

a megyés püspök és a Hittudományi Kar igazgatója által 
a székesegyházban tartott 

ünnepélyes gyászmise után

Martinovich Ignác József,

a szabad művészetek és a filozófia doktora, 
a fizika és mechanika nyilvános rendes tanára, 

a bajor választófejedelmi 
és a svéd királyi akadémia tagja •

1791. március 19-én

Lemberg

Piller-féle nyomda
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"Ámde a szellem hírneve el sose múlik,
Dísze örökké él, nem viszi sírba halál"

(Propertius 3, 2, 23-24)

Ha van olyan szónoki műfaj, amelyben a szónok ékesszólását, len
dületes szavait alá kell rendelnie a beszéd tárgyának és mérsékel
nie kell önmagát, az bizonyára az olyan beszéd, mint amelyet a mai 
napon szándékozom elmondani ezen a szent, Istennek ajánlott helyen, 
e nagy tudományú férfiak gyülekezetében, melyet a magasabb tudomá
nyokat tanuló ifjak sokasága és rengeteg ember jelenléte övez, 
amikor gyászoló szemeink előtt látjuk királyi tudományegyetemünk 

elnökének, Aloisius de Capuanónak, a nevezetes és jeles férfiúnak a 

földi maradványait. Önök, bölcs férfiak, maguk is jól tudják, meny
nyire megrendíti a kiváló elméket, az egyébként rettenthetetlen 

szíveket is az ember számára végzetes halál látványa, és az ékes 

szavakat, melyeket e gyászos feladat méltóságához és az Önök fenn- 

költ lelkületéhez akartam alkalmazni, könnybe fulladó, fojtott be
széddé változtatja; bocsássák ezt meg nekem, akit Rector Magnificu- 

sunk mindnyájunk számára végzetes, hirtelen halála a mai napon vá
ratlanul szónokká tett.

Kérem Önöket, tekintsenek e látvány szomorú pompájára! Amott a 

szent testület segédkezett a főpapnak, és szent vallásunk bő forrá
sából merített támogatást nyújtott ahhoz, hogy halottunk lelke örök 

boldogságot élvezzen; ott hallhatták a gyászzenét, a kürt hangját, 
itt pedig némán fekszik közös bánatunk élettelen, kihűlt, örök hall
gatásba merült tárgya, melyet immár át kell adnunk az anyaföldnek, 
s akit Ön is gyászol, főtisztelendő főpap, az Önnek készített főpa
pi székben előttem ülve mint egyetemi tanácsunk első tagja és a 

szent teológia fakultásának igazgatója; elvesztését mindnyájan, 
meghatott szívvel fájlaljuk; családja, melynek legjobb atyja volt, 
könnyáradattal kíséri. E magányos testben jövendő sorsunk megváltoz
tathatatlan képmása tárul elénk: néhány napja még az embert láttuk 

• benne, most, ó fájdalom, csak a mozdulatlan tetemet szemléljük! 
Hová lettek legnemesebb emberi tulajdonságai? Már nem tud gondolkod
ni, érzékelni, a tárgyak már nem hatnak reá, hasztalan keressük 

majd benne a múltak emlékezetét, hiszen a szellem örökké elszállt 
belőle. Bizony, csodálatos és mégis mindennapos az embereknél ez a
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változás. A természetes elemek, amelyek életünket mindeddig elősegí
tik, rugalmasságot adnak az-izmoknak és az idegek egész szövevényé
nek, amelyek egész testünket megajándékozzák lélegzéssel a tüdőben, 
vérkeringéssel az erekben, valamint éltető hőmérséklettel, mondom, 
ennek az egész univerzumnak eme elemei mintegy egyesült erővel ösz- 

szeesküdtek, hogy e jeles férfiú megadja magát minden test közös 

végzetének, és eltávozzék az emberiség köréből.

Csodálatosak a természet törvényei! Összekötik az állócsillagok
Napunkkal, révükön az üstökösök excentrikus 

pályákat írnak le, a bolygók gyakori körforgással keringenek a Nap 

hatalmas tömege körül, a Föld számtalan kölcsönhatásnak van kitéve; 
csodálnom kellene célszerűségteket, mely a látható természetet irá
nyítja, ha nem látnám át: annyira rá vagytok szorulva a mozgás fenn
tartására, a testek felbomlására és felépülésére, hogy amennyiben 

akár egyetlen ember vagy rovar nem bomlanék részeire, egész háztar
tásotok szükségképpen felborulna; a másodlagos hatóokok rendjében 

rejlik, hogy ez az ember, akinek meggyászolására ide összegyűltünk, 
átadja művészien felépített testét a cselekvő természetnek.

hatalmas rendszereit

Kérdezem: mily nagy emberek éltek a mi kedves halottunk előtt, 

akik erejük teljében, ifjúságuk szépséges virágában erényeikkel és 

tehetségükkel mondhatni a természet egész alkotóerejét magukba 

szívták, és mégis kénytelenek voltak engedni a zord, az emberekhez 

kegyetlen halálnak, hogy a létező dolgok rendje törést ne szenved
jen. Az embert, aki azt hiszi, hogy a világegyetem e hatalmas gépe
zetét az ó kedvéért szerkesztették össze, és aki korlátlan uralmat 
gyakorol az állatok, a növények és az ásványok felett, az a termé
szet bomlasztja szét, amelyet mindig szolgájának vélt, hogy szövete
iből más alakváltozatok keletkezzenek, amelyeket a műveletlen vagy 

a dialektikus szőrszálhasogatásoktól megfertőzött emberi nem alig 

méltat arra, hogy gőgös tekintetével észrevegye őket. A természet 
az embernek igen ártalmas szenvedélyeket adott, hogy ezekkel pusz
títsa el őt: gyönyör, harag, félelem, szomorúság, vidámság, hatalom
vágy, gőg, étvágy, mindenféle fényűzés, az eltérő vélemény üldözésé
nek viszketegsége és rengeteg más szenvedély őrli egymást szüntele-
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nül a test igen nagy kárára, s vet véget életünknek, mely az örökké 

harcoló elemek valóságos színtere; a testnek hízelgő érzékek csaló
ka képe és valóságként elfogadása felkelti az emberben az örök élet 
vágyát, hogy ezáltal megnövelje félelmét a haláltól, amely végül is 

kegyetlenül elragadja őt az élők sorából. így a mindent létrehozó 

és elpuszító természet világra hozza az embert a maga akaratától 
függetlenül, majd életében gyötri mint valamely ellene elkövetett 
bűntett vádlottját, végül pedig örök sötétségbe száműzi.

A hősök erői, a tudósok elméi, a bölcs fejedelmek törvényei mit 
sem érnek az élet e szörnyű pusztítójával szemben. Bizony, egyetlen 

molekula a maga erejével nagyobb hatással van a bolygók mozgására, 
mint a legtermékenyebb elmeszülemények az emberi élet bevégződésé
nek megakadályozására. Mivel járulhattak hozzá Nagy Sándor hajdani 
győzelmei vagy Hannibál vállalkozásai a rómaiak ellen az élet el
vesztésének meggátlásához? Hannibál rémületet kelthetett Róma lakó
iban, Sándor hatalmas országokat foglalhatott el, de nem ismertek 

olyan eszközt, mellyel a halált ki lehetne küszöbölni. Scipio tönk
reverte Karthágót, Titus Vespasianus lerombolta a zsidók szentélye
it és Jeruzsálemet, Nero gyalázatos vakmerőséggel felgyújtotta Ró
mát, V. Károly foglyul ejtette I. Ferencet, Franciaország rettenthe
tetlen hős királyát, és sikeresen elfojtotta a spanyol urak ellen 

szított, Padilla-vezette népfelkelést, II. Frigyes számos ellenfe
lét legyőzte, a két hadvezér, Savoyai Jenő és Laudon megfékezte a 

törökök dühét, de valamennyien hiába próbáltak erővel ellenszegülni 
a végzetes halálnak. A görögök és a rómaiak igen bölcs törvényeket 
hoztak annak érdekében, hogy még életében boldoggá tegyék az embe
reket; a történelem hiteles forrásaiból tudjuk: sok éles eszű jog- 

és törvénytudós akadt, akinek okos előrelátása és kormányzati ügyes
sége az emberek millióit tartotta meg a társadalmi élet kordájában, 
de végül a halál a bölcsesség ezen óriásaival is végzett.

Voltak híres filozófusok - Anaxagorasz, Leukipposz, Démokritosz, 
Epikurosz, Szókratész, Platón, Arisztotelész, Cicero, Lucretius és 

sokan mások, akik lángeszükkel próbálták feltárni a világ keletkezé
sét, az égitestek mozgását, az anyag belső szerkezetét. Az utókor 

csak bámulhatja az effajta elmélkedések terén a nagy Newton és 

Halley számítását az üstökösök visszatérésének meghatározására.
;
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Mindenkinek ámulnia kell ama éleselméjűségen és szellemi bátorsá- 

amellyel a kiváló Franklin elsőként tanított meg arra, hogyan 

kell megfékezni a villámok haragját, amely számos vad népet a Leg
felsőbb Lény eszméjének felismeréséhez vezetett.

gon,

Ma is megdöbben a tudós világ, amikor mérlegeli a halhatatlan Ko
lumbusz következtetéseinek súlyát, amelyek arra késztették, hogy 

bátran nekivágva a hatalmas tengernek szerencsésen egy új világot 
fedezzen fel, és napnál világosabban bebizonyítsa: a Föld túlsó ol
dalán is vannak élőlények, amit ama kor filozófusainak és teológusa
inak egész serege tagadott. Hasonlóképp csodáljuk Cook ügyességét 
és lelki bátorságát, amellyel áthajózott Dél-Amerikának a Magellán- 

szoroson túli határain és hegyfokain, eljutott a hatalmas Csendes-ó
ceánon Tahiti boldog szigetére, az emberevőktól rút Új-Zélandra és 

Földünk számos más, addig ismeretlen vidékére. De mit értek minde
zen férfiak fáradozásai a halállal szemben? Sajnos, a világ ezen fé
nyességeinek életét a mindent felbomlasztó természet ugyanazon egy
szerű mesterkedése oltotta ki, amelyik elemészt bármely kis férget.

Hippokratész a maga idejében kitűnő alapelveket talált fel a be
tegségek gyógyítására, nagy Boerhaave olyan tételeket hozott napvi
lágra a betegségek felismeréséről és gyógyításáról, amelyeket az or
vosok egész serege a természet megannyi alaptörvényeként tisztel; 

ezekhez a kiváló Swieten adta meg a végső simítást kommentárjaival. 
Haller fiziológiájában az egész emberi test oly bátor elemzésére 

vállalkozott, hogy eloszlatva szerkezetének homályát művében örök 

emléket állított dicsőségének. Végül a bécsi Stoll és számtalan má
sok oly nagy gyógyító igyekezettel kezelték a betegeket, hogy - még 

ha én nem is tennék róluk említést - a betegek egybehangzó szava ön
magában is nyíltan hirdetné a fáradozásaikból származó jeles eredmé
nyeket; mindazonáltal az emberiség szellemi kultúrájának hatalmas 

történetében nem találok olyanra, aki eredményes eszközöket tudott 
volna szembeállítani a halálokozók áradatával. Tehát az ember számá
ra a halál elkerülhetetlen, s ezen a földön semmilyen élőlény nem 

halhatatlan.

Már ókori szerzők is élénk színekkel ecsetelték a halál elkerül
hetetlenségét. Horatius a 2. könyv 14. ódájában (9-12) ezt mondja:
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■ „komor folyón, hol mind, aki most a föld 

kincsével él, majd várja az átkelést 
tolongva: mindegy, hogy királyok

voltak-e, vagy telepes parasztok."'*'

Ovidius Liviának írva a halálról így énekel:

"Elragad ifjakat, és aggokat élteti túl,
tűznyilakat szór, és diadalszekerére felülve

2vak kocsihajtóként kergeti vak lovait."

Cicero mondja a Tusculanae Disputationes 1. könyvében (1, 9.): 
"Mindenkinek meg kell halnia, de a halállal véget ér a nyomorúság." 

A továbbiak helyett elégedjünk meg Senecával, aki 99. levelében a 

halál biztos bekövetkeztéről így ír: "Mindenkit ugyanaz a sors köt; 
aki megszületett, meg fog halni; csak a mikorban különbözünk, de a 

halálban egyenlővé válunk." Am az én szememben az emberi nem még 

szörnyűbb korbácsa, hogy a természet az embernek oly szellemi éles
látást adott, amellyel világosan képes előrelátni s mindennapi ta
pasztalatából kikövetkeztetni a halál eme szükségszerűségét, mely
től szervezetünk retteg; a többi élőlény nem részese e szörnyű kép
zetnek, tehát nem is szenved létünk ezen alaptörvényétől: félelmük
ben elbújnak rejtett barlangjaikba vagy odvaikba, illetve ha a kör
nyezetünkben élnek, uralomvágyunkat elégítik ki örökös szolgálatuk
kal, és oly békén élnek, mintha sohasem múlnának ki.

Mivel így állnak a dolgok, tisztelt hallgatóim, nem marad más te
endőnk annak érdekében, hogy a földi halhatatlanság viszketegségét 
kielégítsük, mint kiváló tettekkel halhatalanná tenni emlékünket és 

nevünket; az utókor ugyanis évkönyveibe írja mindnyájunk nevét, ha 

számba veszi jellemünk, tevékenységünk, szorgalmunk, feddhetetlen 

erkölcsiségünk hasznos eredményeit, és soha el nem múló hálát fog 

adni a természetnek, hogy szellemünk termékével átírtuk számukra a 

polgári társadalom kormányzásának értelmes törvényeit, hogy megta-

Szepesy Gyula fordítása
2

(Ps.-Qv.) Consolatio ad Liviam 372-374. (Az idézet pontatlan, 
abstulit helyett sustinet, Quoque helyett Quaque áll a szövegben.)
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nítottuk őket arra, miképp biztosítsák a társadalmi egyensúlyt az 

igazságos, az emberi jogokkal összhangban álló biztonság, valamint 
a polgári szabadság között, hogy az általunk művelt tudományok ered
ményeit velük közöltük, melyek hasznosításával a kereskedés, a mező- 
gazdaság, a rút fanatizmustól és szerzetesi romlottságtól mentes er
kölcsök virágba szökkennek, s ezzel életüket boldoggá tettük. A tár
sadalom boldoggá tétele az ember e világi édes halhatatlansága: ez 

adjon örök hírnevet az államról író Platónnak; a pennsylvaniaiak az 

Újvilágban és a franciák népe ezt azon görög-római kormányzati for
mának tulajdonítják, amely a polgárokat megtartja a társadalom rend
jében, de mégis szabadnak hagyja őket. XIV. Lajos király emlékét 
örökké megőrzik, mert megtanított arra, hogyan kell fenntartani és 

eltartani a birdalomban békeidőben is egy hatalmas hadsereget, mely
nek parancsára az állam tagjai gépként kezelhetők. II. Frigyes kato- 

naállamával és politikai elveivel halhatatlanná tette magát e föl
dön, és minden uralkodónak félelmetes példát adott arra, hogyan 

kell az államot kormányozni. II. József német-római császár, néhai 
felséges urunk számos reformjának gyors bevezetésével a filozófus 

kormányzat örök emlékét állította az utókor elé.

; A filozófusok közössége halhatatlansággal fogja felruházni Démo- 
kritoszt és Epikuroszt, az empirikus filozófia megteremtőit, Pla- 

tónt, Arisztotelészt, Lucretiust, Cicerót, Descartes-ot, Locke-ot, 
Leibnitzt és Germánia dicső ékességét, a Platóntól eredő racionális 

filozófia kiváló megújítóját, Canzot. A természettudomány és a mate
matika örök hírnévvel fogja megajándékozni Newtont, Bradley-t, 
Caille-t, Clairaut-t, Bernouillit, lambertet, Eulert, Gravesandet, 
Musschenbroecköt, CavendxSht, Priestley-t, Ingenhouszt és még sokan 

másokat. Hugo Grotiust, Montesquieu-t s Beccariát a jogtudomány min
dig tisztelni fogja. A hajózás tudománya vezéralakjának és fellendí
tőjének fogja tartani Henrik portugál uralkodót és Kolumbuszt. A ke
reskedelemügy és az emberi szabadság védelme G. T. Raynalnak az 

örök hála szobrát fogja emelni. A pennsylvaniaiak Franklint s a mai 
francia nép Mirabeau-t s Lafayette-et a demokratikus-monarchikus 

kormányzat halhatatlan megalapozóiként fogják az eljövendő nemzedé
kek elé állítani. A politika és a kifinomult kormányzati módszerek 

megannyi élharcosaként örök becsben fogják tartani Vergennes-t, Kau- 
nitzot, Hertzberget és Neckert. Végül az orvostudomány mindenkor
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tanácsot fog kérni Galenustól, Hippokratésztái, Boerhaavetól, Von 

Swietentől, Hallertól, -Stolitól, Macbridge-től, Tissot-tól és sok 

mástól mint a természet szavának hívebb megfejtőitől. Nem szólok a 

halhatatlanság koszorújára méltó azon szellemi óriásokról, akik a 

széptudományokban és a képzőművészetekben szinte csodákat alkottak.

A fenti felsorolásból Önök is látják, mennyire iparkodtak az em
beri bölcsesség ezen előmozdítói földi életükben eleget tenni a hal
hatatlanság ösztönének. Nemde, Önök is velem együtt fájlalják, hogy 

minden elődünk járt e kiváló férfiak példájára az örök hírnév 

elnyerésének útján; mennyivel boldogabb volna életünk, ha minden em
ber szellemi és testi erőit a hasznos munkák azon fajtájában fejtet
te volna ki, amelyre a természet őt teremtette; utódaink sorsát 
mily boldoggá tehetnénk, ha kijavíthatnánk elődeinknek a kellő ta
pasztalat hiánya vagy erejük fogyatékossága miatt elkövetett hibá
it, és mindnyájan teljes erővel nekilátnánk betölteni a polgári tár
sadalomban azt a szerepet, amelyet tehetségünkkel és testünk szerve
zetével arányosnak érzünk. Ámde az emberiség ezen előrehaladását és 

tökéletesedését akadályozzák a polgári társadalomban lévő, fényes 

kiváltságokkal felcicomázott osztályok és a megszámlálhatatlan bűn 

és- előítélet belőlük fakadó egyvelege, valamint a hatalomvágy. Min
den bizonnyal igaz, hogy az uralkodók fiai, kiket a talpnyalást nem 

ismerő természet csupán a földművelésre tett alkalmassá, az uralko
dás vállalására kényszerülnek, s fordítva, a legnagyobb tehetségek, 
akik alacsony sorból születtek, de egész népeket boldogíthatnának 

bölcsességükkel, arra kényszerülnek, hogy ismeretlenül éljék le éle
tüket, és jobbra hivatott tehetségükhöz méltatlanul a földet szánt
sák. így szültett hősök az oltár szolgálatához kényszerülnek, így 

fogyatékos képességű emberek, akik azonban a kovácsmesterséget a 

legmagasabb fokon művelhetnék, doktorokká lesznek, és az emberi nem 

szégyenére terjesztik a világban a tudatlanság fertőjét és a dühödt 
elnyomást. Vessük el hát - amennyire rajtunk áll - az igazságtalan 

elosztásnak ezt az esetlegességét, hogy minden ember megtalálhassa 

léte halhatatlanságát testi alkatához szabott, hasznos tetteivel.

nem

Mondják meg, kérem, milyenek lennének a mi tudományaink, polgári 
törvényeink, kereskedelmünk, gyáraink, üzemeink, mezőgazdaságunk, 
ha azok a férfiak, akiket fentebb tiszteletből megemlítettem, a
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a halál szükségszerűségétől megrémülve a társadalmi élet mindezen 

üdvös hordozóit elhanyagolták volna, és átadták volna magukat a 

feneketlen embergyűlöletnek? Minden bizonnyal még ma is teljes 

sötétségben rejtőzködnénk, még most is makkal táplálkoznánk, és 

vadak módjára emberhez méltatlan életet élnénk. Ám az is igaz, hogy 

ha nem kapcsoljuk hozzá elődeink törekvéseihez saját törekvéseinket 
életünk jobbátételére, középen fogunk hánykolódni az ember vadálla
ti állapota és a szellemi kultúra legmagasabb csúcsa között, mint
egy a hatalmas tenger közepén, vitorlák és evezők nélkül, és soha 

nem fogunk eljutni az emberi boldogság kikötőjébe; ez minden bizony
nyal az emberi nem valamennyi közt legszomorúbb állapota; a kevés 

ismerettel rendelkező vadembereket igen kevés szükséglet gyötri, a 

viharokat, a forróság és a hideg viszontagságait könnyen elviselik, 

szerény, egyszerű ételeket fogyasztanak, nem ismerik az átkozott 
aranyéhséget, amely dögvésznél jobban sújtja a halandók szívét, és 

mintegy örök gyermekkorban visszamaradva nálunk nagyobb lelki nyu
galomnak örvendenek; de még azok is, akik eljutottak az emberi böl
csesség csúcsára, jobban boldogulnak az életben, mert minden indula- 

\ tukat igaz mércéhez igazítják, alárendelik azokat a vezérlő értelem
nek, és az erkölcsiség hatékony zabolájával távol tartják minden 

kilengéstől; hosszú és állandó tanulmányozás révén kiismerték az 

emberi természetet, mintegy tükörben szemlélik mindazon forrásokat, 
amelyekből a különböző lelki betegségektől megszállott köznép a 

maga különféle előítéleteit meríti, s ezektől felfuvalkodva örömét 
leli a csillagrendekben, koronákban, érdemkeresztekben, akárcsak a 

gyermek a festett képekben; ók nyugodt lélekkel elviselik a nép 

efféle tévelygéseit, a dogmatikus vélekedések számos torzszülemé
nyét szótlanul a helyére teszik, hogy meg ne fertőzzék az egész 

emberiséget: nem csodálkoznak a természet egyetlen jelenségén sem, 
nem hagyják magukat semmitől rémületbe ejteni, olyannyira, hogy 

magát a halált is.derűs arccal várják mint minden nyomorúság végét. 
Minden bizonnyal ehhez az emberi réteghez tartozik az, akiről a 

kiváló római költő, Vergilius így énekel:

Mily boldog, ki a dolgok okát ismerni tanulta, 
és a könyörtelen elmúlás minden riadalmát 
sarka alá.veti,' sőt a falánk Acheron özönét is.

(Lakatos István fordítása)%“ •
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.Bennünket már kiragadtak az emberiség e vad és nyers állapotából 
ama nagy nevű férfiak, akiket az elmúlt századok adtak a viágnak; 
most középen állunk; csúf és méltatlan dolog volna visszacsúszni és 

a pokolból visszahozni a barbár életmódot; szedjük össze hát szelle
mi képességeinket, hívjuk segítségül minden erőnket, gyürkózzünk 

neki, hogy rettenthetetlen lélekkel feljussunk az emberi bölcsesség 

csúcsára: ebből fog eredni az élet boldogsága és a polgári tár
sadalom teljes tökéletessége, a mi emlékünk pedig oly halhatatlan 

lesz, mintha a legkeményebb sziklára vésték volna fel.

Ezer kitűnő példa lebeg szemünk előtt azokon kívül, amelyeket 
fentebb idéztem, s amelyeknek ösztönözniük kell bennünket; de hogy 

mellőzzem mások jeles tetteinek további felsorakoztatását az elmon
dottak érdekében, kérem, tekintsenek rá itt királyi tudományegyete
münk rektorának tetemére, akit szüntelen könnyekkel kell siratnunk. 
E férfiú már ifjúságától fogva nem elégedett meg azzal a nemesség- 

amelyet ősei az állam iránti érdemeikért II. Ferdinánd alatt 

Triesztben született, s amikor értelme nyiladozni kez
dett, ott sajátította el a tudományok alapjait, majd ráébredve an
nak tudatára, hogy a természet tehetségét a magasabb tudományok el
sajátítására rendelte, ezek tanulmányozására Bécsbe ment, és ott fi
lozófiai, majd gyógyító orvosi tanulmányait a kívánt eredménnyel 
befejezte, és fáradsága gyümölcseként doktori fokozatot szerzett. 
Olyannyira birtokában volt a filozófia, fizika és matematika rende
zett alapelveinek, hogy baráti társaságába kerülve magam is bámul
tam jártasságát a matematikai tételek idézésében és bizonyításában. 
Hogy mire volt képes az orvostudományi gyakorlatban, arról szóljon 

helyettem az a rengeteg beteg, akiket szinte a halálból támasztott 
fel Horvátországban és Erdélyben egy katonai hadtest főorvosaként, 
városunkban pedig nyilvános rendes tanárként; tegyenek róla nyilvá
nos bizonyságot tanítványai, hogy ezen a királyi tudományegyetemen 

a katedráról mily ékesszólással, könnyedséggel, mily érthetően és 

választékosán magyarázta a patológia'tételeit. Hátrahagyott kézirat
ban egy hatalmas rendszerező munkát is a patológiáról és a klinikai 
gyakorlatról, amelyben a betegágynál igazolt éles szemű megfigyelé
seivel a betegségek gyógyításának új rendszabályaira tesz javasla
tot; e mű kinyomtatása esetén minden bizonnyal új fényt ad az orvos- 

tudománynak

gél,
szereztek;
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A társasági életben nyájas és szerény volt, hivatali tisztségei
nek betöltésében csodálatosan lelkiismeretes, a közösségben kitűnő 

és feddhetetlen erkölcsökről tett tanúbizonyságot, ápolta az igaz 

barátságot
zott, aki az ellenkező véleményen volt, nem úgy, ahogyan ezt szerte 

a világban a szűkagyú, műveletlen tanárok szokták; jó atyjukhoz mél
tó családját békességben és a legjobb rendben tartotta, ugyanakkor 
mindig gyengéd szeretettel övezte; a türelmességet és az értelmet
len halálfélelemtől szabad lelkületét élete utolsó pillanatáig 

mintegy második természetévé tette; feszülten figyeltem, arcát, 
amikor a győzhetetlen halállal küszködött, és úgy láttam, mintha az 

emberi élet ezen pestiséhez rettenthetetlenül így szólt volna:

vallásos és politikai nézetei miatt senkit nem üldö-

Ó halál, emberiség s minden élő ádáz ellensége, ki testem csodás 

művészi szerkezetét, melyet a természet szüntelen teremtő kedvében 

kéretlen adott, meg akarod semmisíteni, mit dörömbölsz börtönöm ka
puján, mintha nem tudnál erőt venni rajtam, ki előttem minden élőt 
elpusztítottál? Ki ádáz kaszáddal hasogatod testemet, jöjj sietve, 
s döfd át szívemet, .hogy engedjek a természeti végzetnek; ettől még 

az uralkodó természet örökös szolgája maradsz, szellememet, szenve
déseimet, életem mindenkor óvott feddhetetlenségét nem tudod vad ha
talmad alá vetni; töltsd be hát a törvényt, melyet a természet írt 

elő neked: nem fellebbezek, mert testemből semmi sem illet jog sze
rint. A teremtő természet igen sok testből választotta ki az eleme
ket, s nemzés útján egyetlen tömegbe egyesítette, melyet nékem enge
dett át az örökkévalósághoz képest igen kis időre; most visszaköve
teli e szöveteket, nem irigységből vagy ellenem érzett heves harag
jában, hanem azért, hogy tevékenysége megmaradjon. Vagy nem jogos a 

kölcsönt visszaadni? Ha a természet a Földet, a bolygókat, az üstö
kösöket, a Napot és a csillagokat e visszaadásra kényszeríti, vajon 

én, felfuvalkodott hiú emberke mit hozhatnék fel mentségül? Félelem 

nélkül halok hát meg, s nyugodtan engedem át a természetnek alkotó
elemeimet, hogy kielégítse szükségletét más testtömegek létrehozásá
ra. Ég veled, emberi társadalom, melyet oly sok - hol jó, hol hatás- 

törvény irányít: közülük egyesek a közbiztonság megóvásatálán
érdekében magát a polgári szabadságot semmisítik meg, másokba sza
badság érdekében feláldozzák az állam célját: az emberek vakon ro
hannak mindenféle bűn fertőjébe, és teljes rendetlenségbe züllenek.
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Felőlem hadd készüljenek új művek a hadviselésről vagy a szent béke 

megvédéséről, hadd fedezzenek fel a tudósok új óceáni szigeteket, 
lendítsék fel a kereskedők az áruforgalmat, királyi udvarok minisz
terei s szolgái kormányozzanak bölcsen, ügyesen, legyen nap- s hold- 

fogyatkozás, térjenek vissza az üstökösök, keringjenek a bolygók a 

Nap körül, zárjon be állandó szöget a nappálya, füstölögjenek a tűz
hányók, háborogjon a levegőég s a vizek hatalmas óceánja, váltakoz
zanak a megszokott évszakok: én immár átlépek abba az állapotba, me
lyet elsőként Platón, majd az összes vallások halhatatlannak mondot
tak, míg Démokritosz, Epikurosz, Timaiosz 

lucaniai Ocellus, Lucretius, Pomponazzi, Tindal, Hobbes, Spinoza, 
La Mettrie, Helvetius, Mirabaud merészen múlandónak állítottak.

Sextus Empiricus, a

amely ily férfiút termettéi, aki az emberi nemBoldog föld
ékességeként és a mi tudományegyetemünk díszeként élte le életét.
Férfiak és ifjak! Tanuljanak tőle az életben az ember igaz útján 

járni, tehetséggel és hasznos munkálkodással halhatatlan nevet 
szerezni, igaz erkölcsök és feddhetetlen élet révén dacolni a halál
lal. Őrizzék meg kegyes és dicséretes emlékét, nékem pedig bocsássa
nak meg, ha erőt vesz rajtam a drága barát elvesztésén érzett fáj
dalom, és képtelen vagyok tovább beszélni.

Befejeztem.
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!_____  Jegyzetek

Alexandrosz (Nagy Sándor) 356-323. II. Philipposz macedón király 

(359-336) fia és utóda, Arisztotelész tanítványa. Meghódí
totta a perzsa világbirodalmat és Egyiptomot, majd az indiai 
hadjárat során Pandzsábot. Uralkodásával kezdődött a helle
nisztikus korszak, a görög, az egyiptomi és a közel-keleti 
kultúrák szintézise.

Anaxagorasz (5007-428) görög természetfilozófus, Periklész barátja. 
Ateizmus vádja miatt el kellett menekülnie Athénből. Azt 
tanította, hogy a világot egy ősanyag alkotja, amely különbö
ző alakokat öltve és egyesülve alkotja az érzékelhető dolgo
kat. Pl. ha kenyeret fogyasztunk, abból emberi haj és hús 

keletkezik, tehát a kenyér anyagában ez utóbbiak elemeinek is 

benne kellett lenniök. A világ úgy keletkezett, hogy egy 

forgószélhez hasonló mozgás, melyet a tiszta, finom anyagból 
álló szellem idézett elő, a könnyebb elemeket (levegő stb.) a 

perifériára, a nehezeket (égitestek, föld) a központba sodor
ta. A meteorok a gyors mozgás során felizzott kőtömbök; ilyen 

izzó kőtömeg a Nap is.

Arisztotelész (384-322) a Khalkidiké-félszigeti Sztagiroszban szü
letett, apja a macedón királyi család udvari orvosa volt. 
Platón haláláig az Akadémiában tanult, majd maga is tanítani 
kezdett. II. Philipposz hívására költözött Pellába, hogy át
vegye a trónörökös, Alexandrosz nevelését. Feladatát bevégez
ve Athénben nyitott iskolát (Lükeion vagy Peripatosz), mely 

Nagy Sándor támogatása révén könyvtárral, térképtárral és 

természetrajzi szertárral is fel volt szerelve. A tanárok és 

hallgatók együtt étkeztek, s havonta egyszer szimpóziumot 
rendeztek. Alexandrosz halála után a macedónellenes párt el
üldözte a városból, s anyai birtokára vonult vissza. A filo
zófiában a platonizmustól független, önálló rendszert épített 
fel. Szakított mestere ideatanával és ismeretelméletével, s a 

valós világot gyakorlati, empirikus módon közelítette meg. 
Ehhez új tudományágakat fejlesztett ki. Rendszerezte a gon-
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dolkodás, az ítéletalkotás szabályait (logika), alapvető 

fogalmakat tisztázott (anyag és forma, valóság és lehetőség, 
ok és okozat, egész és rész, cél és eszköz stb.), átvizsgálta 

a természeti és társadalmi tudományok szinte valamennyi terü
letét. Munkái, tankönyvei (helyesebben inkább előadásvázla
tai) óriási hatással voltak az emberi gondolkodásra, lefordí
tották őket latin, szír, héber, arab nyelvre, és kommentárok
kal látták el; Aquinói Tamás révén a skolasztika megalapozá
sához járultak hozzá.

Beccaria, Cesare Bonesana, marchese di (1738-1794) olasz büntetőjo
gász és közgazdász. Fő műve a Trattato dei delitti e déllé 

репе (Livorno 1746 és és Milánó, 1764; két évvel utóbb Pá
rizsban franciául is megjelent).

j

Bernoulli!: a svájci Bernouilli-család számos természettudóssal, 
matematikussal gazdagította a tudományt, közelebbi utalás 

híján nem tudni, hogy szerzőnk melyikükre gondolt.

Boerhaave, Hermann (1668-1733) németalföldi orvostanár, Martinovics 

többször hivatkozik rá. Filozófiát, matematikát és teológiát 
is tanult. A leideni egyetemen a botanika és a medicina taná
ra, de tanított kémiát is. Fontosabb művei: Institutiones 

medicae, Leiden, 1708; Aphorismi de cognoscendis et curandis 

morbis in usum doctrinae medicae, uo. 1709; Elementa chemiae, 
uo. 1724. Munkáit ismételten kiadták.

Bradley, Oames (1692-1762) anno! csillagász, oxfordi professzor, 
1742-tól a greenwichi csillagászati obszervatórium vezetője. 
Felfedezte a fényelhajlást, megfigyelte a Jupiter holdjainak 

pályáját, a Föld tengelyének bolygómozgását, lemérte a Vénusz 

átmérőjét. Jelentősebb munkái: An account of a new discovered 

motion of the fixed stars, London, 1727-1723; On the apparent 
motion of the fixed stars, uo. 1748.

Canz, Israel Gottlieb (Theophilus) német filozófus és teológus 

(1690-1753), a tübingeni egyetem tanára, Leibniz és Wolff 
követője. Fő művei: Philosophiae Leibnitianae et Wolffianae •í

!
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usus in theologia per praecipua fidei capita I-П., Tübingen, 
1728-1732; Jurisprudents theologiae seu de civitate Dei ex 

mente Leibnizii Monadologiae, uo. 1731; Positiones de vocati- 

one ministrorum ecclesiae et de jure principum circa sacra, 
uo. 1731 Ce munkát Martinovics újra kiadta, vö. hivatkozását 
a Dissertatio de harmónia naturali XXI. fejezetének jegyzeté
vel); Disciplinae morales omnes, Lipcse, 1734; Meditationes 

philosophicae, Tübingen, 1750; Ontológia, uo. 1741; Nóvum 

opusculum de regimine Dei universali seu jurisprudents Dei 
publica, uo. 1737. - Martinovics hivatkozik Canzra Systema 

universae philosophiae c. főiskolai jegyzetének (Eszék, 1781) 
második részében is (7. old. b/ jegyzet) többek közt Leibniz 

és Wolff társaságában. Téves tehát Benda Kálmán jegyzete (A 

magyar jakobinusok iratai I., Bp. 1957. 354. old. 1. jegyz.), 
gúszerint Martinovics "Kant Immánuelt érti".

Cavendish, Henry (1731-1310) angol kémikus és fizikus, a hidrogén 

felfedezője, a gázanalízis megalapozója. Dolgozatai főként a 

Philosophical Transactions-ben jelentek meg (1766-1309).

Cicero, Marcus Tullius (106-43) köztársaság-párti államférfi, szó
nok és tudós; lovagrendú családból származott, Rómában reto
rikát és platóni filozófiát tanult, majd Görögországban fej
lesztette tudását. Hazatérve ügyvédi és politikusi pályára 

lépett. Első nagy sikereit a Szicíliát sarcoló Verres elleni 
vádbeszédeivel aratta. Állami pályája során 63-ban consul 
lett, amikor is leleplezte és elfojtotta a Catilina-összees- 

kü-'ést. Iulius Caesar felülksrekedésekor mint az optimaták 

egyik szóvivőjét száműzték, vagyonát elkobozták, de 57-ben 

visszatérhetett Rómába. Érdeklődése ezután főként a filozófia' 
felé fordult, de a politikától nem vonult teljesen vissza: a 

polgárháborúban Pompeius mellett foglalt állást, és csak 

Caesar nagyvonalúságának köszönhette, hogy ennek nem lettek 

súlyosabb következményei. Caesar meggyilkolása után hevesen 

támadta Antoniust, aki az Octavianusszal kötött megállapodás 

után meggyilkoltatta. - Mint szónok Démoszthenészt tekintette 

mintaképének. Erősen ritmizált beszédei a kor ügyvédi gyakor
latának és politikai viszonyainak alapvető forrásai, stílusa
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■a "klasszikus latinság" mintaképe lett. Dialógusaiban foglal

kozott a szónoklástan kérdéseivel is. Jelentősek államelméle
ti, valamint a különböző görög filozófiai iskolák tanításait 
tárgyaló munkái. Ránk maradt hatalmas levelezése is.

;

Clairaut, Alexis-Claude (1713-1765) francia matematikus és csilla
gász. Főbb művei: cléments de géométrie, Párizs, 1741; La 

theorie de la figure de la Terre, uo. 1743; Theorie de la 

Lune, uo. 1765.

Columbus (Cristóbal Cólon), Amerika felfedezője (1451-1506). A 

spanyol királyi pár támogatását elnyerve 1492-ben három hajó
val indult útra, hogy nyugat felé hajózva rövidebb úton jus
son el Japánba. Felfedezte San Salvadort, Kubát, Haitit, majd 

visszatért Spanyolországba. További útjai nem hoztak újabb 

eredményeket. Alkirályi címétől megfosztva, csalódottan halt 
meg.

Cook, James (1723-1779) angol tengerész. Elsősorban Ausztrália, 
Új-Zéland és a csendes óceáni szigetvilág felfedezését gazda
gította .

De Capuano, Aloisius: személyéről lényegében csak annyit tudunk, 
amennyit Martinovics jellemzése elmond róla, nevezetesen hogy 

a lembergi egyetemen az orvosi patológia tanára volt.

Démokritosz (4607-370?) görög természetfilozófus, Leukipposz (1. 
alább) tanítványa. A sok világegyetem a minőségileg azonos, 
de nagyságuk és alakjuk szerint különböző atomok forgószél
szerű (ld. Anaxagorasznál és Leukipposznál), de esetleges 

révén keletkezett mindenféle istenség közbenjötte 

nélkül. A fejlődés egyre összetettebb organizációkat hoz 

létre, beleértve az emberi kultúrákat is. A finom, kerek, 
tüzes atomokból álló lélek éppúgy halandó, mint a test. Bol
dogságát a szélsőségek kerülése, a harmónia, a megbékélés az

mozgása

elmúlás gondolatával, a kiegyensúlyozottság, a derű biztosít- 

(Ezért nevezték "nevető" filozófusnak.) Számos műhatja.
szerzőségét tulajdonították neki, amelyek felölelték a termé-
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szeti és humán tudományok, sőt az irodalom és a zene sok 

területét. Arisztotelész többször elismerően hivatkozik rá. 
Követői közt Epikurosz és Lucretius a legismertebb.

Descartes, René.(Cartesius) francia filozófus, matematikus, termé
szettudós, az analitikus geometria megalapozója (1596-1650). 
A jezsuitáknál nevelkedett, ezért Meditationes de prima phi- 

losophia, ubi de Dei existentia et animae immortalitate c. 
munkáját (Párizs, 1641) a párizsi teológiai kar elé terjesz
tette, amely a jezsuiták hatására elvetette azt. Hollandiában 

a kálvinisták üldözték tanait. Ezért 1649-ben Krisztina ki
rálynő hívására Svédországba ment. Tüdőgyulladás végzett vele 

Stockholmban. Fő művei: Discours de la méthode, Leiden, 1637; 
Principia philosophiae, Amszterdam, 1644; Traité des passions 

de l'ame, uo. 1649. Descartes ontológiai istenbizonyítékai 
döntő hatást gyakoroltak Martinovics Dissertatio de harmónia 

naturali inter bonitatem divinam et mala creata c. művére 

(Lemberg, 1703).

Epikurosz (341-270) athéni házában nyitott minden fényűzéstől men- 
bentlakásos filozófiai iskolát, melynek nők és rabszol

gák is tagjai lehettek. A Démokritosz atomelméletére építette 

természetfilozófiáját, mely szerint végtelen számú, múlandó 

világ létezik, ezeken túl lakoznak a világgal mit sem törődve 

az istenek. A halandónak sem tőlük, sem a haláltól nem kell 
rettegnie. A változás nem más, mint a változatlan atomok 

újracscportosulása. A filozófia feladata az, hogy békességet, 
nyugalmat, testi és lelki szabadságot adjon a politika viha
raitól távol, barátai közt "rejtőzködve" élő embernek. Műve
iből csak kevés maradt ránk, mivel tanításai sem az ariszto- 

telészi felfogással, sem a kereszténységgel nem voltak össze
egyeztethetők, bár visszhangra találtak Rómában (Lucretius- 

majd Vergilius és Horatius baráti körében), illetve a 

humanistáknál (Lorenzo Valla, Giordano Bruno stb.) is.

tes

nál

Eugene de. Savoie-Carignan herceg (1663-1736) államférfi és kiváló 

hadvezér. Osztrák szolgálatba állva részt vett Bécs felmenté- 

• sében (1633), Buda visszafoglalásában (16B6). Hírnevét azon-
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ban a háromszoros török túlerő felett aratott zentai diadal 
(1697) alapozta meg. Harcolt a birodalom nyugati és déli 
hadjárataiban. Mivel tanácsait nemigen fogadták meg, fokoza
tosan visszavonult a közélettől. A felvilágosodás híve volt, 
és bőkezűen pártolta a művészeteket. Bécsi palotája (a Belve
dere) és Csepel-szigeti birtokainak központjául szánt rácke
vei kastélya a kor művészetének kifinomult emléke.

Euler, Leonhard (1707-1783) svájci matematikus, szentpétervári 
egyetemi tanár, a differenciál- és integrálszámítás egyik 

úttörője, a fény hullámelméletének kidolgozója. Fő műve a
Mechanica sive motus scientia analytice exposita, Szentpéter
vár, 1736.

Ferenc, I. (1494-1547) 1515-től francia király. Mivel a Habsburgok 

országai teljesen körülzárták Franciaországot, Itália felé 

próbálta a szorítógyűrűt áttörni. Elfoglalta Milánót, és 

szövetkezett a pápával. A paviai csatában (1525) azonban 

vereséget szenvedett, és V. Károly fogságába kerülve békére 

kényszerült. A következő esztendőben a pápával, Firenzével, 
Velencével és Angliával megkötötte a cognaci ligát, melyhez 

Szülejmán szultán is csatlakozott, hogy keletről kapja hara
pófogóba a Habsburgok birodalmát. A szultán útja a Habsbur
gokkal szövetséges Magyarországon 

vezetett nyugat felé . . .
át, Mohácson keresztül

Franklin, Benjamin (1706-1790) amerikai tudós és államférfi sze-
ioaroscsaládból származott. Bátyjánál 

tanult nyomdászatot, majd újságszerkesztő és kiadó lett. 

részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezésében; 
1776-ban Franciaországba ment, hogy támogatást szerezzen a 

gyarmatok szabadságharcához. Részt vett az angolokkal folyta
tott békstárgyalásckban és az Egyesült államok alkotmányának 

megfogalmazásában. Nevéhez fűződik a bifokális szemüveg ás a 

villámhárító feltalálása.

geny, 17 gyermekes

Frigyes, II. (Nagy Frigyes, 1712-1786) 1740-tól porosz király. A 

felvilágosodás híve, kormányzatában azonban az abszolutizmust
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1érvényesítette. Kiváló hadvezér volt, Poroszországot katonai 
nagyhatalommá tette. Mária Teréziától elfoglalta Sziléziát, 
melyet a hétéves háborúban (1756-1763) is megtartott, 
Lengyelország feldarabolásakor (1772) 
szerzett. Sokat tett az ország gazdasági fellendítéséért. 
Számos politikai és történeti munkát írt, valamennyit franci
ául. Hatalmas levelezése elsőrendű forrás.

majd
további területeket

Galenus, Claudius (129-199), az ókor egyik legnevezetesebb orvosa
tanult, majd Marcus 

Aurelius háziorvosa lett. Neve alatt számos munka maradt 
fenn.

Pergamonban született, Alexandriában

Gravesande, Willem Jacob (1688-1742) holland matematikus és fizi
kus, a leideni egyetem tanára. Physices elementa mathematics 

experimentis confirmata seu introductio ad philosophiam New- 
tonianam c. ötkötetes műve Leidenden 1722-ben jelent meg.

' Grotius (Hűig de Groot) holland protestáns teológus, jogtudós ás 

államférfi (1583-1645), a nemzetközi jog egyik megalapozója. 
Fontosabb művei: Mare liberum seu de jure, quod Batavis corn- 
petit ad Indica commercia, Leiden, 1609; De jure belli et 
pacis, Párizs, 1625 és utána számtalan kiadásban; De veritate 

religionis christianae, Párizs, 1627; opera omnia theologies, 
Amszterdam, 1679 és Bázel, 1732.

Halley, Edmond (1656-1742) angol matematikus, csillagász, a róla 

elnevezett üstökös pályájának meghatározója. £ adta ki Newton 

Principia c. művét. A meteorológia megalapozásához az óceánok 

szélmozgásainak feltérképezésével járult hozzá.

, Albrecht von (1708-1777) svájci orvos, fiziológus és bota
nikus. Költői ambíciói is voltak. A göttingai egyetemen 

1736-1753 közt az anatómia, medicina, botanika és sebészet
Icones anatomicae (anatómiai 

Göttingen, 1743-1754; Praelectiones 

Boerhaavii ad proprias institutiones, uo. 1739-1744; Elementa 

physiologiae corporis humani, Lausanne, 1759-1766.

Haller

tanára. Nevezetesebb művei: 
atlasz), 7 füzetben,
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Hannibál (247-183) Karthágó legnagyobb hadvezére. Róma hispániai 
szövetségesének, Saguntum városának elfoglalásával (219) ki
robbantotta a második pun háborút. Az Alpokon átkelve Itáliá
ba tette át a háború színterét, több csatában súlyos veresé
get mért a római légiókra, és Dél-Itáliáig nyomult előre, de 

Rómát nem sikerült elfoglalnia. Amikor a rómaiak magát Kart
hágót fenyegették, kénytelen volt feladni hódításait, hogy a 

pun fővárost megvédhesse. A zamai csatában (202) Scipio 

Africanustól döntő vereséget szenvedett, ennek következtében 

Karthágó békére kényszerült. Ezután a városállam fejeként 
politikai és gazdasági reformokkal próbálta megállítani a 

további hanyatlást, de az arisztokrácia bevádolta Rómánál, és 

kénytelen volt Keletre emigrálni. A kiadatás elől a halálba 

menekült.

Helvetius, Claude-Adrien (1715-1771) francia materialista filozó
fus. Az enciklopédisták köréhez tartozott. A magántulajdon 

védelme mellett szót emelt a kizsákmányolás korlátozása, a 

munkaidő csökkentése, az oktatás kiterjesztése mellett. Főbb 

munkái: De l'esprit, Párizs és Amszterdam, 1758, egy morálfi
lozófiai értekezés, amelyet a parlament máglyára ítélt; De 

1'hőmmé, de ses facultés et de son éducation, London, 1772. 
Összes művei 14 kötetben láttak napvilágot (Párizs, 1778).

Henrik portugál herceg, melléknevén a Tengerész (1394-1460), portu
gál hajósok és felfedezők mecénása.

Hertzberg, Ewald Friedrich gróf (1725-1795) porosz államférfi. A 

hallei egyetemen történelemből doktorált. A titkos levéltár 

anyaga alapján feldolgozta Brandenburg és Poroszország törté
nelmének több korszakát. Fontosabb munkái: Betrachtungen über 
das Recht der bayrischen Erbfolge, Berlin, 1778; Recueil des 

déductions manifestes ... redigés et publiéspar la cour de 

Prusse 1756-1790, 3 kötet, Berlin, 1739-1791; Oeuvres poli-
tiques, Párizs, 1795.

Hippokratész (kb. 460-370) az ókor leghíresebb orvosa. Életéről 
alig tudunk valamit. Az emberi testet organizmusként fogta
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fel. A nevéhez fűződő gyűjtemény (Corpus Hippocraticum) nagy 

része nem tőle származik. Nagy súlyt fektetett a pontos meg
figyelésre, a környezet befolyására, a táplálkozásra. A be
tegségeket a testnedvek összhangjának megbomlásával magya
rázta .

Hobbes, Thomas (1588-1679) angol materialista filozófus, az empi
rizmus egyik fő képviselője. Tagadta az akarat szabadságát. 
Qxfordban tanult matematikát és filozófiát, majd az angol 
trónörökös, a későbbi II.Károly tanítója lett. A társadalmi 
szerződés elméletének egyik kidolgozója, ugyanakkor az abszo
lút monarchia híve. Főbb munkái: Elementa philosophica seu 

politica de cive, id est de vita civili et politica prudenter 

instituenda, Párizs, 1642, kibővítve Amszterdam, 1647 (fran
ciául uo. 1649); De corpore politico or the elements of the 

law, London, 1650 (franciául Amszterdam, 1653); Leviathan or 

the matter, form and power of a common wealth, London, 1651 

(latinul Amszterdam, 1668); Elementorum philosophiae sectio 

prima de corpore, London, 1655 és Sectio secunda, uo. 1657; 
Dialógus physicus sive de natura aeris, uo. 1661 és Amszter
dam, 1668; Opera philosophica, quae latiné scripsit, uo. 
1668.

Horatius (Quintus Horatius Flaccus) római költő (65-3). Apja fel
szabadított rabszolgaivadék volt, aki csekély jövedelméből 
iskoláztatta fiát. Tanulmányait Athénben fejezte be. Részt 
vett a Philippi melletti csatában 3rutus oldalán, majd a 

vereseg után visszatért Rómába. Vagyonkáját elkobozták. Ver
gilius ajánlására bekerült Augustus barátjának, Maecenasnak a 

környezetébe, akitől birtokot kapott Sabinumban. Költői fel
adatának a görög költészet változatos versformáinak átülteté
sét tartotta Itáliába. Művei: az Ódák 4 könyve, az Epodusok, 
a Szatírák 2 könyve, az Epistulák 2 könyve és az Ars poetica.

Ingenhousz, San (1730-1799) holland orvos és kémikus, 1763-tól 
Mária Terézia orvosa. Művei inkább angolul jelentek .meg, de 

fordításban is kiadták eket: Anfangsgrunde der Elektricitat, 
Bécs, 1781; Ernährung der Pflanzen und Fruchtbarkeit des 8o-
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dens, Lipcse> 1798; Miscellanea physico-medica, 8écs, 1795; 
Versuch mit Pflanzen die atmosphärische Luft bei Sonnen
schein zu reinigen, Lipcse, 1780 és bővebb változata 3 kötet
ben Bécs, 1786-1738; orvosi és fizikai írásaiból J. A. Sche
rer adott ki német válogatást két részben, Bécs, 1782-1704.

Jenő, Savoya hercege: ld. Eugene.

József, II. (1741-1790) Mária Terézia és Lotharingiai Ferenc fia; 

1764-től római király, apja halála után (1765) német-római 
császár és anyja társuralkodója, 1780-tól magyar király. A 

felvilágosodás híveként kiépítette a jozefinizmusnak neve
zett rendszert, az egyházat az állam alá rendelte, feloszlat
ta a legtöbb szerzetesrendet, vagyonukat lefoglalta; hadat 
üzent az idejétmúlt rendi kiváltságoknak, türelmi rendeleté
vel (1731) szabad vallásgyakorlást engedályezett a másvallá- 

súaknak. A latin helyett a német nyelvet tette hivatalossá az 

egész birodalomban. Felszámolta a megyerendszert, s megenged
te a jobbágyok szabad költözését. Mindez kiváltotta a magyar 
rendek ellenállását. Az eredménytelen török háború, a belgi
umi vereség súlyosbította a beteg uralkodó helyzetét, aki 
halálos ágyán a türelmi és a jobbágyrendelet kivételével 
valamennyi intézkedését visszavonta.

Károly, V. (1500-1553) Szép Fülcp és örült Johanna fia, 1516-tól 
spanyol király, 1519-től a német-római császárság ura, a 

Habsburgok európai-amerikai világbirodalmának megalapítója. 
Buzgó katolikus uralkodóként fellépett a reformáció ellen. Az 

uralkodásba belefáradva 1556-ban 

Fiára, II. Fülöpre hagyta Spanyolországot az amerikai gyarma
tokkal, Burgundiát, Németalföldet, az itáliai tartományokat, 
öccsére, I. Ferdinándra pedig a császárságot és Ausztriát.

lemondott a hatalomról.

Kaunitz-Rietberg, Anton Wenzel herceg (1711-1794) osztrák diplomata 

és államférfi. Grófi családból származott. Hosszú diplomáciai 
szolgálat után Mária Terézia 1753-ban kancellárjává nevezte 

ki. Elsősorban a külpolitikát irányította, de befolyása ki
terjedt a birodalom egészére. Hercegi címet 1764-ben kapott.
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\Kolumbusz: Id. Columbus.

Lacaille, Nicolaus Louis de (1713-1762) francia csillagász, akadé
mikus. Ccelum australe stelliferum (Párizs, 1763) c. munkájá
ban kiadta a déli égtáj csillagkatalógusát.

Lafayette, Marie-Jean-Paul-Roch-Yves-Gilbert Motier,
(1757-1834) francia politikus, tábornok. Részt vett az észak- 
amerikai szabadságharcban; a francia forradalom idején a 

párizsi nemzetőrség
ellenzéki képviselő. Emlékiratait családja adatta ki.

marquis de

parancsnoka, a forradalom bukása után

Lajos, XIV., a Napkirály (1638-1715); 1643-ban került a trónra, de 

helyette anyja, Ausztriai Anna és Mazarin bíboros vitte a 

kormányt; ez utóbbi halála után 1661-ben átvette az abszolu
tisztikus kormányzást. A gazdasági ügyeket Colbert-re bízta, 
aki csakhamar feltöltötte az államkincstárt. De a hatalmas, 
állandóan hadakozó hadsereg és flotta, valamint a fényűző 

versailles-i udvartartás és az élósdi főnemesség eltartása 

rengetegbe került, s végül a spanyol örökösödési háborúban 

(1701-1714) elszenvedett kudarcok folytán nem sikerült Fran
ciaország európai hegemóniáját fenntartania.

Lambert, Johann Heinrich (1728-1777) német természettudós, matema
tikus és csillagász, foglalkozott filozófiával is. Jelentő
sebb munkái: Photometria, 1760; Cosmologische 

3riefe, uo. 1761; Neues Organon oder Gedanken über die Erfor-
Augsburg,

schung und Bezeichnung des 'Wahren, Lipcse, 1 764.

Lamettrie, Julien Offray de (1709-1751) francia orvos és filozófus. 
Leidenben 3oerhaave tanítványa, Descartes követője. Materia
lista műve, az Histoire naturelle de l'ame (La Haye, 1745) 
miatt emigrálnia kellett, ekkor II.Frigyes szolgálatába állt. 

Tagja lett a berlini Akadémiának. Nevezetes másik munkája a 

L'homme-machine, Leiden, 1748. Összegyűjtött orvosi munkái 
Berlinben (1755), filozófiai tárgyú művei pedig Londonban és 

Berlinben (1751) jelentek meg. Könyveit később is többször 

kiadták.
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Laudon, Gideon Ernst báró (1717-1790) osztrák hadvezér, II.József
(1738-1709) főparancsnok.balszerencsés török háborújában

Leibniz, Gottfried Wilhelm von (1646-1716) német filozófus és mate
matikus, a matematikai logika megalapozója; Newtontól függet
lenül feltalálta a differenciálszámítást. A monádokról szóló 

tanításával a materializmust és az idealizmust próbálta ösz- 

szeegyeztetni. Azt tanította, hogy a metafizikai rossz nincs 

ellentmondásban Isten jóságával. (Ezen nézetei nagy hatással 
voltak Martinovics fentebb, Descartes-nál említett Qisserta- 

tio de harmónia naturali inter bonitatem divinam et mala 

creata c. értekezésére.) Leibniz számos munkája közül megem- 
lítendők: De principio individui, Lipcse, 1663; Dissertatio 

de arte combinatoria. Praefixa est demonstratio existentiae 

'Dei ad mathematicam certitudinem exacta, Lipcse, 1666 és 

Frankfurt, 1690; Essais de Theodicáe sur la bonté de Dieu, la 

liberté de 1’hőmmé et l’origine du mal, Amsterdam, 1710 

(latinul Köln, 1716 stb.). Latin és francia nyelvű össze
gyűjtött filozófiai munkái 1765-ben jelentek meg Amszterdam
ban és Lipcsében.

Leukipposz (i. e. 5. század) görög filozófus, az atomizmus megala
pítója. Milétoszban született, Eleában tanult (talán Parmeni- 
dész tanítványánál, Zénónnál), majd Abderában alapított is
kolát. Nézeteit leghíresebb tanítványa, Démokritosz fejlesz
tette tovább: tanaikat már az ókorban sem tudták különválasz
tani. A valóságos, létező világot számtalan parányi, tovább 

nem osztható, különböző alakú és minőségű atom alkotja, me
lyek forgószélszerű mozgás (ld. még Anaxagorasznál s Démokri- 
tosznál) során azonos minőségű társaikkal egyesülhetnek; 
egyesülésük és szétválásuk a keletkezés és elmúlás képét kel
ti az egységes világegyetemen belül, melynek a "nem léte
ző", az üres tér, a semmi is alkotórésze, mivel nélküle nem 

képzelhető el mozgás. A dolgok képszerű kisugárzásait az em
beri szellem érzékelni képes, amely maga is finom, tüzes, az 

egész testben szétáradt s az egyes szervekben különböző funk
ciókat ellátó atomokból áll. Mindez alá van vetve a mechanika 

törvényeinek.
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Locke, John (1632-1704), az angol felvilágosodás atyja, orvos és 

filozófus. Fő munkái: Essay concerning human understanding, 
London, 1690 (latinul De intellectu humano libri IV, uo. 
1701, franciául Amszterdam, 1700) - utóbb is sok kiadásban 

napvilágot látott; The reasonableness of Christianity (név 

nélkül), 1695 (latinul Amszterdam, 1691); Epistola de tole- 

rantia (név nélkül), Gouda, 1689.

Lucretius (Titus Lucretius Carus) római költő és filozófus életéről 
(977-55) igen keveset tudunk. Fő műve a hexameterekben írt De 

rerum natura c. tanköltemény 6 könyve, melyben Epikurosz 

tanításait fejti ki. A világot a mechanika törvényei irányít
ják. A végtelen térben végtelen számú, oszthatatlan, örök 

életű atom mozog, s alkot számtalan múlandó világot: kombiná
cióikból állnak a létező dolgok. A lélek a testtel együtt 
halandó.

Macbridge, David (1726-1778) angol sebészorvos. A tengerészeinél 
szolgálva tanulmányozta többek között a skorbutot. Fontosabb 

művei: Experimental essays on the fermentation of alimentary
1764 és 1776 (francia fordítása Párizs, 

1766): Methodical introduction to the theory and practice of 
the art of medicine, London, 1772 (franciául 2 kötetben 

Párizs, 1787).

mixtures London

Mirabeau, Honoré-Gabriel Riquetti, comte de (1749-1791) katonaként 
kezdte hányatott pályafutását, melynek során a harmadik rend 

egyik legnépszerűbb politikusává emelkedett. A forradalom 

idején megpróbálta XVI. Lajost az alkotmányos monarchia el
fogadására rábírni, azonban az események minden vonatkozásban 

tűlfejlődtek nézetein. Főbb munkái: Essai sur le despotisme, 
London, 1776; Des lettres de cachet et des prisons d'etat, 2 

kötet, Hamburg
London, 1705; Réponse a l'écrivain des administrateurs de la 

Compagnie des Eaux de Paris, 3rüsszel, 1785; Dénonciation de 

l'agiotage au roi et a l'assemblée des notables, 1737; De la 

monarchie prussienne sous Frédéric le Grand, négy, illetve 

nyolc kötetben, London, 1788; Sur la liberté de la presse,

1782; Doutes sur la liberté de l'Escaut,
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ио. 1739; Histoire secrete de la cour de Berlin, 2 kötet, 
Alegon, 1789; Avis aux^princes de 1'Europe sur le mal fran- 

gais, Frankfurt, 1790; Travail sur l'éducation publique, 
Párizs, 1791; levelezését is kiadták.

Montesquieu (Charles de Sécondat, baron de la Brede et de Montes
quieu), 1689-1755. Francia filozófus 

államelmélet egyik megalapozója. Fő művei: Lettres persanes, 
Párizs, 1721; Considérations sur les causes de la

a modern liberális

grandeur
des Romains et de leur décadence, uo. 1734; De l'esprits des
lois, Genf, 1748.

Musschenbroek, Peter van (1692-1761) holland fizikus és matemati
kus, utrechti egyetemi tanár. Fontosabb munkái: Epitome ele- 

njentorum physico-mathematicorum, Utrecht, 1726; Physicae ex
perimentales et geometricae, Leiden, 1729; Tentamina experi- 

mentorum naturalium ... et nova experimenta, uo. 1731.

Nagy Sándor: ld. Alexandrosz.

Necker, Jacques (1732-1004) francia közgazdász, bankár, politikus. 
XVI. Lajos megbízta az ország pénzügyeinek intézésével, ám 

amikor Compte rendű au roi (Párizs, 1781) c. munkájában a 

kincstár állapotáért az udvar tékozlását is felelőssé tette, 
elbocsátották, majd kénytelenek voltak viszszahívni. Újbóli 
kegyvesztésének híre szerepet játszott az 1789. júliusi fel
kelés kirobbanásában, amely a Bastille lerombolásához veze
tett. Ezután Neckert diadalmenettel vitték vissza Párizsba, 
de népszerűsége nem tartott sokáig, és visszavonult svájci 
birtokaira. Később is megmaradt királypártinak, ezért fran
ciaországi birtokait elkobozták. Nevezetesebb munkái:
1'administration des finances de la France, Lausanne, 1784; 
Nouveaux éclaircissements sur le Compte rendű,- Párizs, 1738; 
Sur. 1'administration de M. N. par lui merne, uo. 1791 (saját 
tevékenységéről); Réflexions présentées a la nation fran- 

gais, uo. 1792; Du pouvoir exécutif dans les grands états, 
uo. 1792; megírta a francia forradalom történetét (De la 

révolution frangaise, 4 kötet, uo. 1796).

De
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Newton, Sir Isaac (1643-1727) angol matematikus és 'fizikus. Cam- 
bridge-ben tanult, majd tanított. Foglalkozott optikával, az 

égitestek mechanikájával, megalkotta az egyetemes gravitáció 

elméletét. Az infinitezimális számítás egyik megalapozója. A 

tudományfejlődés szempontjából jelentős volt Leibnizcel foly
tatott vitája. !

Okellosz (Ocellus) Pythagorasz állítólagos lucaniai tanítványa (i. 

e. 2. sz.). Említésre méltó egy, a neve alatt fennmaradt
filozófiai munka a világegyetem természetéről, amely latin 

fordításokban is megjelent, pl. De natura universi graece et 
latiné, Heidelberg, 1596; Bologna, 1646; Amszterdam, 1661 

stb.

Ovidiu? (Publius Ovidius Maso) római költő (43-i. u. 17). Vidéki 
lovagrendű családból származott, tanulmányait Rómában végez
te. Nem tartozott a maecenasi körhöz, Propertius és Tibullus 

barátságát élvezte. Felívelő költői pályája i. u. 8-oan hir
telen megszakadt: Augustus - ismeretlen okból - a Fekete-ten
ger melletti Tomiba száműzte, ahonnan már nem térhetett visz- 

sza. Leghíresebb művei az Amores 3 könyve, a szerelmes hősnők 

fiktív levelei formájában megírt Heroides, az Ars amatoria (A 

szerelem művészete), a Metamorphoses (Átváltozások) 15 köny
ve, a Fasti - a római naptár nevezetes napjainak verses tör
ténete. Száműzetését panaszolja a Tristia 2 és az Epistulae 

ex Ponto (Pontusi levelek) 4 könyvében.

Padilla, J.uan de (1484-1521) toledói tanácstag, a comuneros V. Ká
roly ellen kirobbant felkelésének katonai vezére. A vilalari 
csatában vereséget szenvedett, elfogták, és nyomban felakasz
tották. Felesége még folytatta az ellenállást Toledóban, majd 

Portugáliába menekült.

Platón (428-347) előkelő athéni családból született, Szókratész 

tanítványa. Szicíliai tanulmányútjai után Athénben nyitott 

filozófiai iskolát (Akadémia), itt tanult Arisztotelész is. 
Hatalmas irodalmi hagyatékából leveleinek és epigrammáinak 

hitelessége vitatott, így felfogását elsősorban hiánytalanul

1 4£ -Л



ránk maradt, irodalmilag is remekbe ' készült dialógusaiból 
ismerhetjük meg. (Legtöbbjük központi szereplője Szókratész.) 

Látható világunk egy örökké létező, csak a szellem által meg
ragadható szellemi világnak, az eszmék világának a visszfé
nye. A filozófia az erkölcsi jó tudománya. Az ideák megisme
résére képes ember fő feladata lelkének kiművelése az alapve
tő erényekben, a tudásban, hiszen az erény tanulható. Platón 

több munkát szentelt a politika és az ideális állam kérdései
nek is.

Pomponazzi, Pietro (1462-1525) arisztoteliánus olasz filozófus. 
Tagadta a lélek halhatatlanságát. Fontosabb munkái: De immor- 
talitate animae, Bologna, 1516, majd Velence, 1513 és Tübin
gen, 1791; De fato et liberó arbitrio, Bologna, 1520.

Priestley, Joseph (1733-1304) angol teológus, kémikus és pszicholó
gus, az oxigén felfedezője. Műveit angolul adta ki, ezeket 
Martinovics aligha olvasta, legfeljebb a fordításban megje
lenteket: Histoire de l'électricité, London, 1767; Observa-

différentes especes d'air, Párizs, 1775; 
Lettres a un philosophe incrédule, uo. 1780; Évidence de la 

religion révelée, uo. 1737; Recherches sur la matie/re et 
l'esprit, uo. 1777

tions sur les

Raynal, Guillaume-Thcmas-Franqois abbé (1713-1796) francia törté
nész, író. a francia forradalom egyik jelentős szellemi 
előkészítője. Főbb művei: Histoire philosophique et politique 

ries établissements et du commerce des Européens dans les deux 

Indes, név nélkül 1770, a szerző nevével 1771; Histoire des 

deux Indes, 5 kötet, Genf, 1730; Tableau et révolutions des 

colonies anglaises dans l'Amérique Septentrionale, 17B1.

Sándor, Nagy: Id. Alexandrosz.

Savoyai Jenő: Id. Euge/ne.

Scipio, Publius Cornelius Aemilianus, melléknevén Africanus Muman- 
tinus (135-129), a harmadik pun háború (149-146) győztes had-
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vezére. Karthágó kikötőjét kőgáttal elzárta a tengertől, a 

teljesen körülzárt és kiéheztetett várost megadásra kénysze
rítette, majd földig leromboltatta. Ugyanígy járt el 133-ban 

a hispániai Numantia városával. Felesége Sempronia volt, a 

Gracchusok nővére. A Scipio-kör tagjaként sokat tett a görög 

kultúra római recepciója érdekében.

Seneca, Lucius Annaeus Minor (i. e. 4-i. u. 65) hispániai születésű 

sztoikus római filozófus. Neves itáliai lovagi családból 
származott. Agrippina pártfogása révén Merő nevelője, majd 

politikai tanácsadója 62-ig, amikor is kegyvesztett lett, és
fel kellett ajánlania hatalmas vagyonát a császárnak; 65-ben 

Nero parancsára öngyilkos lett. írt 10 etikai értekezést 
(Dialogi); a Luciliusnak ajánlott Quaestiones naturales, 
'valamint a 20 könyvre osztott, 124 levelet tartalmazó Epi-
stulae morales elsősorban etikai kérdésekkel foglalkozik. Az 

Apocolocyntosis (Az isteni Claudius tökké változása) c. sza
tírán kívül írt 10 tragédiát is.

Sextus Empiricus (i. u. 2. század) görög orvos és szkeptikus filo
zófus. Orvosi írásai elvesztek. Három fennmaradt munkája az 

ókori filozófia történetének fontos forrása. Latin fordítás
ban is megjelentek (Genf, 1621; Párizs, 1562 stb.).

Spinoza, Baruch (Benedictus) 

(1632-1677).
hollandiai racionalista filozófus 

Portugáliai eredetű zsidó családból származott, 
s a rabbinikus tudományokban nevelkedett, de filozófiai né
zetei miatt 1654-ben kizárták a közösségből. Teljes visszavo- 

nultságban élve csupán munkái megírásával foglalkozott. Ek
lektikus filozófiájában skolasztikus, platonista és kartéziá
nus elemek keverednek. Az ember célja az, hogy szenvedélyei
től megszabadulva Isten intellektuális szeretetének szentelje 

magát. Isten logikai úton közelíthető meg. Főbb művei: Renati 
Descartes principiorum philosophise pars I et II more gaome- 
trico demonstratae, Amszterdam, 1663; Tractatus theologo-po- 

liticus, uo. 1670 (a szerző neve nélkül); Opera posthuma, 
Leiden, 1677 és Hamburg, 1678; Opera omnia cum posthumis, 
Amszterdam, 1689.
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Stoll, Maximilian (1742-1707) bécsi orvos, jezsuita; 1767-ben kilé
pett a rendből. Egy ideig Hont vármegye tisztiorvosa, de vál
tólázban megbetegedve visszatért Oécsbe, ahol megkapta a gya
korlati orvostudomány tanszékét. Behatóan foglalkozott jár
ványtannal és a krónikus tüdőgyulladással. Belesebb munkái: 
Opera posthuma Antonii de Haen, Becs, 1779; Ratio medendi, 3 

kötetben, uo. 1777-1730; Aphorismi de cognoscendis et curan- 
dis febribus, uo. 1786; Dissertationes ad morbos chronicos 

pertinentes, uo. 1763-1792; Dissertationes medicae, uo. 1738; 
6 adta ki Swieten Constitutiones epidemicae et morbi potissi- 

mum Lugduni Batavorum observati c. műve II. kötetét 1782-ben.

Swieten, Gerhard van (1700-1772) holland orvos, Boerhaave tanítvá
nya, Mária Terézia háziorvosa. A királynőnél elérte az orvosi 
fakultás függetlenítését a jezsuiták korlátlan befolyása alól 
és az oktatás korszerűsítését. Fő műve a Commentaria in Her- 
manni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis et curandis mor- 
bis, 5 kötet, Leiden, 1742-1772 és több más kiadásban.

Szókratész (469-399) a legnagyobb hatású görög gondolkodók egyike. 
Athénben született, s eredetileg apját követve kőfaragást 
tanult. Életét és tanításait elsősorban Platón és Xenophón 

írásaiból ismerjük. Az erkölcsi értékekkel, erényekkel fog
ezeket tette az emberi cselekvés zsinórmértékévé. 

Az erkölcsi normák az ember lelkében gyökereznek. Ez az em
berközpontú felfogás gyökeresen szakított a korábbi termé
szetfilozófiával, bár annak helyébe sem 6, sem tanítványai 
nem hoztak létre egységes filozófiai rendszer^. Szókratész 

pontos definíciókra« törekedett, és induktív módszerrel haladt 
tanítványaival folytatott beszélgetései során kérdésfeltevé
sek sorozatán át a téma megértetéséhez, lezárásához. Módsze
rét, az etikai problémák dialógus formájában történő kifejté
sét tanítványai is átvették, mindenekelőtt Platón, és irodal
mi műfajjá emelték. Szép számmal akadtak ellenségei is, fő
ként a természetfilozófusok és az ún. szofisták (hivatásos 

bölcselet- és szónoklástanítók) körében, akik azzal vádolták, 
hogy nem tiszteli a hazai isteneket, és tanításaival megront 
ja az ifjúságot. A bíróság némi szótöbbséggel halálra ítélte.

lalkozott
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Barátai váltságdíjat ajánlottak fel, de 6 ezt nem fogadta el, 
mert nem büntetést, hanem jutalmat érdemel. A börtönben is 

folytatta beszélgetéseit tanítványaival, majd visszautasítva 

megszöktetését kiitta a méregpoharat.

Timaiosz: Platón hasonló című dialógusában szereplő, állítólag az 

itáliai Locriban született püthagoreista filozófus. Valószí
nűleg fiktív személy.

Tindal, Matthew (1657-1733) angol deista filozófus. Tanulmányait 
Oxfcrdban végezte. Katolizált,. majd visszatért az anglikán 

egyházba. Fő műve: Christianity as old as the creation, or 

the Gospel a republication of the religion of nature, 4 kötet 
(1730), német fordításban'Frankfurt és Lipcse, 1741.

Tissot, Simon-André (1723-1797) svájci orvos, a járványtan tudósa. 
Főbb művei: L1 inoculation justifiée, Lausanne, 1754 és 1774; 
Dissertatio de febribus biliosis seu história epidemiae Lau- 
sanensis anni 1755, uo. 1753; Traité des nerfs et de leurs 

maladies, 6 kötet, Párizs, 1773-1733; összes műveit Lausanne- 
ban adták ki (14 kötet, 1731-17S5).

Titus Flavius Vespasianus (39-31), Vespasianus császár (69-79) 

idősebb fia és utóda. Apja megbízta a zsidó' háború vezetésé
vel, melyet Jeruzsálem lerombolásával (70) fejezett be. Sze
relmi kapcsolata Berenikével, I. Agrippa júdeai király viha
ros életű leányával szépirodalmi téma lett.

Vergennes, Charles Gravier, comte de (1717-1787) francia államfér
fi, 1774-től XVI. Lajos külügyminisztere. Emlékiratokat írt.

Vergilius (Publius Vergilius Maró) római költő (i. e. 70-19). Csa
ládi birtokait elkobozták, de (talán Augustus- támogatásával) 

utóbb részben kárpótolták. Augustus korában szinte az állam 

hivatalos költője, az augustusi politika irodalmi propagáto- 
ra. Fő művei: Bucolica (10 pásztorköltemény, ún. ecloga), a 

Maecenasnak ajánlott Georgica (tanköltemény a földművelés
ről), az Aeneis (12 énekből álló hősköltemény).
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Martinovics 1751-ben, amikor a „Gyászbeszéd"-et írja, már a 

terialista világnézetet valló, Isten létét és a lélek halhatatlanságát 
tagadó szkeptikus filozófia apostolaként lép fel. Felmerül a kérdés, 
vajon hogyan vált azzá a katolikus szerzetes, aki 1733-ban írt filozó
fia^ munkájában még minden lehetséges módszert, számos filozófus és 

tudós hipotéziseit és filozófiai nézeteit átvizsgálta, hogy bebizo
nyítsa Isten létezését. A feltett kérdésre 5 maga adott választ 1737- 
ben megjelent „Mémoires philoscphiques" című munkájában, amely nagy 

jelentőséggel bír a magyarországi materialista irodalom szempontjából. 
Magyarországon és magyar szerzőtől ez az első nyomtatásban is megje
lent, következetesen materialista, sőt ateista filozófiai mű. Munkája 

bizonyságul szolgál arra, hogy alaposan ismerte kora materialista iro
dalmát, amelyet már 1733-ban megírt filozófiai munkájában is felhasz
nált, de akkor még nem vált ateistává. Felmerül tehát a kérdés, vajon 

hogyan lett egy idealista. Isten létét elfogadó filozófus pár. év el
teltével materialista, ateista filozófussá. Hogyan lehetséges az, hogy 

aki még 1733-ban, a „Dissertatio de harmónia naturali inter bonitatem 

divinam et mala creata" című munkája I. fejezetében kijelentette, hogy 

a létében mástól független létező nem származik senki mástól, 
csak önmagától, továbbá az önmagától létező a szükségszerű létező: 
nevezzük Istennek, Isten tehát van," négy évvel később, 1737-ben a 

„Mémoires philosophiques" IX. fejezetében már így ír Istenhez címezve 

.. Te magad tudod, milyen fájdalom gyötört annak láttán,

ma-

II • •

Ut

szavait:
hogy létezésedet századokon keresztül sem sikerült semmi módon sem 

bebizonyítani. Te tudod, hogy minden vallási tantól megfosztva milyen 

hévvel kívántam, hogy vagy tudjam létezésedet és nagyszerűségedet, 
vagy pedig vakon hihessek benne. Te nem adtad meg nekem a hitet, ezt 
az isteni ajándékot, ám ugyanakkor megajándékoztad vele a legostobább 

akik nem érdemelték meg. ... Földön létező tárgyak vizsgá
latáról áttértem az égitestek mozgásának taulmányozására; egyetlen 

kutatásomban sem bukkantam semmi nyomára létezésednek, s arra a követ-

II *
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keztetssre jutottam, hogy ezeken a fontos területeken semmi bizonyos
ság nem lelhető föl, az ateizmus viszont annál valószínűbb. Megvizs
gáltam a természet mechanikai törvényeit, s igen erős kötőiket talál
tam, melyek az ateistát is arra kényszerítik, hegy mindent megtegyen 

élete megtartása érdekében. Ízért nem tudtam aztán rászánni magam az 

erkölcsi törvényekkel ellentétes életmódra. Mérlegeltem’ cselekedetei
met aszerint, hogy károsak-e, avagy hasznosak létem fenntartására,' 
csökkentenék-e azt, vagy elpusztítanák tökéletesen. Annyira mérlegel
tem munden cselekedetem, amennyire halandó ember erre képes, s ezalatt 
szüntelenül ott éreztem testem gépezetében az ösztönt, mely arra kész
tetett, hogy gondoskodjam létem megtartásáról. Innen származtak minde
nekelőtt azok az inditőokek, melyek az erkölcsi törvényekkel ellenté
tes cselekedetektől eltérítettek, s viszont rávettek a törvényekkel 
egyező cselekedetekre. Miután kikötöttem az ateizmusnál, többé már nem 

fenyegetett a vakbuzgóság és a fanatizmus veszélye. ... Az ateista 

csak akkor cselekszik, ha előzőleg gondosan megvizsgálta a dolgokat, a 

hiszékeny vallásos ember viszont képtelen a dolgokat megvizsgálni s a 

természet egyszerű törvényeivel magyarázni. ... Az igazság törvényei 
szerint nem Ítélhetsz el, mert helyesebben éltem, mint sokan mások, 
akiket jóságosán megajándékoztál a hittel, s cselekedeteim inkább iga
zodtak a természet törvényeihez, mint az övéik, habár őket szentnek 

tartják embertársaik. Te két okból haragudhatsz rám: vagy azért, mert 
nem hittem sem a Te létezésedben, sem a kinyilatkoztatásban, vagy 

azért, mert cselekedeteimet egyedül a természet törvényeihez szabtam. 
... Én mindaddig nem tévelyedtem el, míg jóságod elevenen tartotta 

bennem a hitet, ezt az isteni ajándékot. Ámde alighogy Te felébresz
tetted bennem a komoly tudományok művelésére késztető ösztönt, többé 

már nem állott hatalmamban visszautasítani mindazokat az érveket, me
lyek eredményeképpen tagadtam létezésedet." Gondolkodásának ilyen irá
nyú fejlődéséért is magát Istent vádolja: „Ám ha Te akkoriban nem 

óhajtottál magad mellé emelni, miért nem pusztítottad el bennem az 

elfajult ösztönt, mely a komoly tudományok tanulmányozására serken
tett, miért tetted pontosan az ellenkezőjét, miért növelted napról 
napra fanatizmusomat oly mértékig, hogy aligha akad komoly tudomány, 
amivel ne foglalkoztam volna hévvel, bármiféle mester támogatása nél
kül. Ha a tudomány szenvedélye nincs meg bennem, hiszékeny ember 
radtam volna, papok örökös alattvalója, értelmes állat, mely azonban 

nem mer ás nem is tud a legfontosabb igazságokról gondolkodni.

ma-
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Martinovics gondolkodásának fejlődéséhez alapvetően hozzájárult 
az 1730-as évek elején tett„európai utazása: 1731-ben ismerkedett meg 

egy gazdag lengyel főurral, aki később a lengyelországi szabadságharc 

vezetője lett: ez meghívta egy hosszabb külföldi utazásra. Potockinak 

az ifjú papot sokoldalú műveltsége, élénk társalgása és derült kedélye 

mellett a német, angol, francia és olasz nyelvekben való jártassága 
miatt ajánlották.^ Itt jegyeznénk meg, hogy franciául, olaszul és né
metül valóban tudott, de angolul kevésbé, ugyanis az angol tudósok 

munkáit általában franciára lefordított kiadásokban olvasta. Ez a kö
zel egy évig tartó utazás kiváló alkalom volt tapasztalatok szerzésé
re, látókörének szélesítésére és a világgal való ismerkedésre. Fraknói 
Vilmos szerint bejárták Németországot, Franciaországot, Svájcot, Bel
giumot, Hollandiát, Angliát és Oroszországot. Az utazás során megis
merkedett kiváló férfiakkal, kik a politika és a tudományok terén az 

újkori világnézet kialakításában, megformálásában úttörő szerepet vál
laltak. Többek között Franciaországban megismerkedett Lalande csilla
gásszal, Sonderest és Guiton de Morveau természettudósokkal, akiknek 

munkájából a későbbiek során merít is. Svájcban elzarándokoltak Ravnal 
abbéhoz, aki irodalmi munkásságát mint jezsuita kezdte meg, de később 

a katolikus egyház a francia kormányrendszer ellen irányuló heves tá
madása. miatt száműzte. Párizsban beléptek a szabadkőművességhez hasonló 

szervezettel bíró illuminátusok titkos társaságába. Ez az utazás teszi 
lehetővé Martinovics látókörének a kiszélesedését és a felvilágosult 
nézeteket valló politikusak és tudósok munkáinak a megismerését. Az 

utazás eredményeképpen már ismeri Bayle-t, Spinozát, Tolandot, Holbach 

„3on sens" és „Systeme de la Nature" című művét, Diderot „Lettres sur 
les aveugles"-jét, a „ Pcnsées philosophiques" c. anonim antiklariká- 

1is cikkgyűjteményt, Bolingbroke-ct és La Mettrie-t. Tény az. hogy 

Martinovics nemcsak e neveket ismeri, hanem munkáikat is alaposan ta
nulmányozza. Nem kétséges, hogy e művek beható tanulmányozásával első 

célja a materializmus cáfolása volt, de — ahogy maga is írja „Filozó
fiai emlékiratok" c. művében — eközben ő is elfogadta ezeket a mate
rialista elveket, ás ateistává vált. Az 1733-ban megjelent "Filozófiai 
emlékiratok" már ateista, materialista Írásaihoz sorolható. Mátrai 
László szerint ezután már csak egy filozófiai művet irt volna: ez az 

1785-ben megjelent „Az ember filozófiai vizsgálata", melyben szinten 

materialista jegyek figyelhetők meg egyes pszichológiai és etikai 
kérdésekben. Ámde 1789 után Martinovics írt mág egy filozófiai jellegű
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munkát, melynek műfaja gyászbeszéd, s melyet 1791-ben Capuano Alajos 

temetésén mondott el. Ezen 1791. március 24-én elmondott beszédében 

nemcsak a kiváló és jeles férfiúnak, Aloisius de Capuano-nak állít 

I méltó emléket, hanem József császár emléke iránti kegyeletét és a ma- 
terialisztikus világnézet, valamint a francia forradalom eszméi előtti 
hódolatát is kifejezi. A halotti búcsúztató tartalmilag hat részre 

osztható:
I. bevezetés;

II. a halál, mely az emberi élet befejezését jelenti, s amely 

ellen még a tudósok sem képesek tenni semmit;
III. miképpen maradhat meg valaki az emberek emlékezetében halála 

után;
IV. a halál eljövetelének biztos tudata ne legyen gátja az emberi 

társadalom fejlesztésének;
■V. az elhunyt tetteinek s érdemeinek méltatása;
VI. befejező gondolatok.

A gyászbeszéd megírásával kapcsolatban felmerül az a kérdés, 
vajon miért Martinovics Ignácot kérték fel a halotti búcsúztató . meg
tartására? Különös felkérés ez, hiszen Martinovics 1783-től tevékeny
kedett a lembergi főiskola természettani tanszékén, majd Gottfried Van 

Swieten közbenjárására 1784-ben a lembergi bölcsészeti kar élére neve
zik ki, de mivel saját tanártársai körében nem tudta tekintélyét meg
alapozni, sőt egykori támogatója, Van Swieten is elfordult tele, fel
sőbb támogatásra nem számítván lemondott dékáni tisztéről. Ezt követő
en még néhány kudarcot él át Lembergben. Tehát Martinovics számára a 

lembergi évek nem teltek kellemesen, és nem is hozták meg a kívánt 
eredményt. Ezért kissé különös, hogy 1751-ben éppen őt kérték volna 

fel a gyászbeszúd megtartására. Elképzelhető, hogy fel sem kérték, sőt 
az is, hogy a bestéd nem hangzott el.

A Gyászbeszéd bevezetőjében Martinovics méltatja Aloisius de 

Capuano-t. Sajnos, az itt olvasható adatokon kívül több ismeretünk 

nincs az elhunytról. Martinovics ugyan a bevezető részben magát a Ba
jor Tudományos Akadémia és a Svéd Királyi Akadémia' választott tagja
ként tünteti fel, de erre vonatkozóan semmilyen megbízható forrást nem 

találtunk. Már a munka bevezetőjében tanúságot tesz róla, hegy milyen 

jól ismeri .az ókori irodalmat, filozófiát és egyéb tudományágakat, 
hiszen a bevezetést egy gyönyörű Propertius-idézettel zárja, s egyben 

tudatja az olvasóval: e gyászbeszéd alapgondolata, hogy sikerül az em-
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bernek a halálon felülemelkedni, hiszen a szellem dísze, az emberi 
gondolkodás, az emberi.__elrae alkotása maradandó- Ezzel a két sorral 
átvezeti gondolatmenetét a munka II. részébe, ahol a halál kérdése 

foglalkoztatja Martinovicsot. A gyászbeszéd műfajából eredően a halál 
témája nem meglepő, hiszen Martinovics előtt már igen sok kiváló elme 

gondolatait ragadta meg az elmúlás. Többek között Platón (Phaidón 64, 
67d) úgy határozta meg a filozófiát, hogy az felkészülés a halálra. 
Lucanus pedig ezt mondotta: scire móri sors prima viris (meghalni tud
ni férfiak osztályrésze, 9, 211.) A gondolat előzményé így található 

Lucretiusnál (3, 884—387):
Hinc indignatur se mortalem esse creatum,
Nee videt in vera nullum fore morts alium se,
Qui possit vivus sibi se lugere peremptum,
Stansque jacentem se lacerari űrivé dolore.
(Éppen ezért bánkódik azon, hogy lénye halandó,
Nem látván, hogy nem lesz második énje magának 

Majd a halálon túl, aki élve sirassa kimultát,
S ott állván gyászolja, ki fekve elég s elenyészik.

(Tóth 3éla fordítása.)
Martinovics bizonyára nagy hatást várt az antik világ és az új

kor híres bölcsészeinek a felsorolásától, amely azonban csak értelem 

nélküli szóhalmaz volt. A megnevezettek ugyanis azt hirdették, hogy a 

testi halállal az élet a lélekre nézve is megszűnik, nem pedig azt, 
hogy a lélek élete a síron túl maradandó. Az ókor .legfelvilágosultabb 

és legbölcsebb emberei nemcsak hitték, hogy a lélek anyagi természetű, 
és elpusztul.a testtel, hanem nyíltan meg is támadták a jövőbeli bün
tetések elméletét. E felfogást nem csupán az epikureusok vallották, 
hanem magukévá tették a legkülönbözőbb iskolák filozófusai is: így a 

pytnagoreusok, a sztoikusok s Görögország és Róma más híres és igen 

erényes emberei is. Ovidius a „Metamorphoses"-ben (XV. 153—155) a 

következőképpen beszélteti Pythagorast;
0 genus attonitum gelidae formidine mortis,
Quid Styga, quid tenebras et nomina vana timstis,
Materiem vatum falsique pericula mundi?
(jaj, nyomorult népség, kiket így borzaszt a fagyos vég!
Mit féltek Styxtöl s a sötéttől, puszta nevektől,
Költők álmaitól hazudott veszedelmü világtól?

(Qevecseri Gábor fordítása).
\
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A Locri-i Timaiosz, aki pythagoreus volt, azt vallotta, hogy a 

jövőbeni büntetések tana-koholmány, csupán az ostoba köznépnek való, 
és nem illik azokhoz, akik elméjüket művelik. Arisztotelész világosan 

kimondja, hogy az ember sem jót nem remélhet, sem rossztól nincs mit 
tartania halála után. A platonisták rendszerében, akik a lelket halha
tatlannak képzelték, a léleknek nem kellett halál után a büntetésektől 
félnie, mivelhogy visszatért az istenséghez, melynek egykor része 

volt, hogy ahhoz újra csatlakozzék: az istenség része pedig nem szen
vedhet. Cicero azt mondotta Zéncnrcl, hogy a lelket tüzes vasnak tar
totta, amiből azt következtette, hogy annak el kell pusztulnia. (Tu- 
sculanae disputationes 1, 19.) Sár olykor ellentmondásba kerül önmagá
val, mégis több alkalommal nyiltan mesének nevezi a pokol kínjait, és 

a halált az ember számára minden dolog végének tekinti. /Uo. I. 38./ 
Seneca életműve tele van olyan részletekkel, amelyekben a halált a 

tökéletes megsemmisülésnek tekinti. Polybios testvére haláláról szólva 

ezt mondja: „Miért emésztem hát magam érte, hiszen vagy üdvözölt, vagy 

megsemmisült?"^
gasztalásul: „Gondolj arra, hogy a holtat nem éri már semmi baj

Semmi sem döntőbb, mint amit Seneca írt Marciának vi-
hony

az alvilág hátborzongató sok rémsége mind csak mese. ... A halál min
den fájdalom megenyhülése és vége is — nem ér utói már semmi szenve
dés rajta tűi —, a halál visszahelyez bennünket abba a nyugalmi álla-

4
amelyben születésünk előtt szenderegtünk. Ugyancsak Senecapótba,

írja (De öeneficiis, VII. 1.): „Ha a lélek a szerencse fcrgandóságát
megvetette, ha istenek és emberek félelmét eldobta magától, és tudja, 
hogy embertől alig, istentől pedig egyáltalán nem kell félnie, ha már 
megveti mindazt, ami az életet keservessé teszi, eljutott oda, hogy 

világosan látja: a halálban semmi rossz nincs, ellenben nagyon sok 

rossznak vége.
fejezetében szintén a halálról, a halálfélelemről és a túlvilágról 
elmélkedik: „Az ember várja lelki békességgel a halált, hiszen az nem 

mint az cselemek bomlása, melyekből minden élőlény összeállt."0 

Martinovics a Gyászbeszéd megírásakor Holbach alapvető filozófi
ai gondolataira támaszkodik, hiszen már az I. fejezetben utal a termé
szet alapvető törvényeire. Holbach a „Systeme de la Nature"-ben ezt 
írja: „Ha minden születik és elmúlik, ha minden változik és elpusztul, 
ha minden lény születése egyben első lépése a vág felé: miképp volna 

lehetséges, hogy az ember, kinek gépezete oly törékeny, akinek részei, 
oly mozgékonyak és bonyolultak, kivétel legyen a közös törvény alól,

Marcus Aurelius „elmélkedései" könyvének 17.II.

egyéb,

i
i

155

14



mely szerint az általunk lakott szilárd Föld is változik, átalakul, 
sőt egykor talán el is fog pusztulni. Törékeny halandó! Csak Te 3karsz 

örökké létezni: hát azt akarod, hogy egyedül a Te kedvedért a termé
szet megváltoztassa folyását? Nem látod az excentrikus üstökösön (amin 

annyira meglepődsz), hogy még az égitesteknek is meg kell halniok? Élj 
tehát dákéban, míg csak a természet megengedi, és halj meg rémület 
nélkül, ha elmédet felvilágosította a józan ász."^

A Gyászbeszéd III. részében Martinovics arra próbál magyarázatot 
adni, hogy miképpen maradhat meg valaki az emberek emlékezetében halá
la után is. Gondolatai nagyon hasonlítanak az Holbach fentebb idézett 
munkájában kifejtettekhez: „A hősök — akár erényesek, akár bűnösek 

—, hódítok, lángelméje, nagy tehetségű emberek, fennkölt, fajtájuk 

becsületére váló emberek, valamint a híres, nemüket meggyalázó és 

pusztító bűnösök az utókorra gondoltak minden vállalkozásuk során, és 

azzal' hízelegtek maguknak, ha már nem élnek, akkor is hatni fognak az 

emberek lelkére. ... Minden az ember halhatatlanság utáni vágyáról 
tanúskodik. Piramisok, mauzóleumok, emlékművek, sírversek: mind arról 
beszelnek, hogy az ember halálán túl is meg akarja hosszabbítani léte
zését. Nem érzéketlen az utókor ítéletével szemben: az utókor számára 

ír a tudós, az utókor bámulatba ejtésére emel épületeket az uralkodó, 
az utókor dicsérete visszhangzik már előre a nagy ember fülében, az 

utókor ítéletére hivatkozik az erényes polgár igazságtalan vagy elfo
gult polgáraival szemben. ... Tégy jót, és szeretni fognak, tégy szert 
tehetségre, és megbecsülnek; az utókor bámulni fog, ha neki hasznot 
hajtó tehetséged ismertté teszi előtte nevedet, mely régen megsemmi
sült lényedet jelölte. De a világegyetem nem fordul ki sarkából, mert 
téged elvesztett.

A IV. részben : ertinovics kifejti és indokolja, hogy milyen gát
jai, buktatói vannak г haladás, a fejlődés előmozdításának. A beszéd
ben olvasható gondolatok megint csak Holbach gondolataihoz hasonlóak, 
melyekről a „Systeme de la Nature" előszavában olvashatunk: „Az ember 
csak azért boldogtalan, mert félreismeri a természetet. Gondolkodását 
az előítéletek annyira megfertőzték, hogy szinte örök tévelygésre kár- 

hozottnak látszik: a zsenge gyermekkoruk óta szemükre rakott kötéshez 

annyira ragaszkodnak az emberek, hogy a legnagyobb nehézségbe kerül 
őket attól megszabadítani. ... Egyszóval: az ember elhanyagolta a ter
mészet kutatását, s e helyett olyan ábrándképek után futott, melyek — 

mint az éjszakai vándort a csábító lidércfény — meguorzengatták, el-
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kápráztatták, és letérítették az igazság egyszerű útjáról, amin pedig
egyedül tudja elérni a boldogságot. Itt az ideje, hogy a természetben
keressünk orvossságot azokra a bajokra, melyeket a vakbuzgalom hozott
az emberiségre: a tapasztalás által vezetett ész támadja meg végre
gyökereiben azokat az előítéleteket, melyeknek már oly régóta áldozata

9az egész emberiség.
Az V. részben az elhunyt tetteinek s érdemeinek dicsőítésére 

vállalkozik Martinovics, ismét Holbach gondolatainak segítségével. 
„Sokféle és végtelen sokféle összetételű anyag szünet nélkül különféle 

mozgást fogad be, és mozgást kelt. Ez anyagoknak a különféle tulajdon
ságai, különféle kombinációi, különféle működési módjai (melyek az 

előbbieknek szükságképi következményei) alkotják a dolgok lényegét. A 

létezők így lényegük különbözése szerint különféle csoportokra, ren
dekre vagy rendszerekre oszlanak, és ezeknek összessége az, amit ter
mészetnek nevezünk. Vagyis a természet, a szónak legáltalánosabb ér
telmében, nagy egész, mely a különféle anyagokból, ezeknek különféle 

kombinációjából és különféle mozgásából tevődik össze. A szónak szo
rosabb értelmében pedig, vagyis egy-egy létezőre értve, természet 
mindaz, ami az illető-dolog lényegéből, vagyis tulajdonságaiból, kap
csolataiból, mozgásából vagy működési módjából adódik, és ami megkü
lönbözteti a többi létezőktől. Az ember sem más, mint olyan egész, 
mely bizonyos anyagok kombinációjából tevődik össze, 3z illető anyagok 

tulajdonságai szerint; e berendezést szervezetnek hívjuk, s ennek lé
nyege az érzékelés, gondolkodás, cselekvés, vagy egyszóval: egy olyan 

sajátos mozgási mód, mely megkülönbözteti a többi létezőktől.
E részben Martinovics a halált filozófiai fogalomként kezeli, s 

mintegy megszólítja — é halál, emberi nem és minden élőlény ádáz el
lensége —, ce negatív jelzőkkel.

Az utolsó szakaszban a szerző a természetet helyezi előtérbe, és
teljesen elveti a túlvilági életet. E gondolatsor is Holbach többször
idézett munkájában olvasható. „Már a lelkünk természetéről alkotott 
legegyszerűbb gondolatoknak is meg kell bennünket győzniük arról, hogy 

halhatatlanságának eszméje nem egyéb, mint illúzió. Valóban, mi is a 

mi lelkünk, ha nem aZ érzékenység forrása? Mit jelent gondolkodni,
élvezni, szenvedni, ha nem azt, hogy érezni? Mi az élet, ha nem a
szerves lényt jellemző eme módosulásoknak és mozgásoknak az összessé
ge? Vagyis mihelyt a test megszűnik élni, érzékenysége sem tud többé

„10
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megnyilvánulni; nem lehetnek többé eszméi, következéskép gondolatai 
sem. „11

Befejező saraiban Martinovics kéri a hallgatóságot, hogy e nagy
szerű férfihez hasonlóan szerezzenek halhatatlan nevet tehetségükkel 
és hasznos munkálkodásukkal. Martinovics hisz abban, hogy ha a test 
meg is hal, részeire bomlik, azért szelleme alkotásaiban, műveiben 

örck időre megmarad.
További kutatás szükséges annak eldöntéséhez, hogy vajon Marti

novics ezen gyászbeszéde elhangzott-e a temetés során (de mindenképpen 

a hivatalos szertartás keretein kívül), vagy megírta ugyan, de elmon
dására érthető okokból nem került sor, avagy utólag készült fiktív be
szédről van-e szó. Az utóbbi két lehetőséget valószínűsíti az a tény, 
hogy egyházi temetés során (a beszéd szövege erre vitathatatlanul u- 

tal) aligha hangozhatott el olyan búcsúztató, melyben Isten neve nem 

fordul elő, s amely szöges .ellentétben áll mindazzal, amit a keresz
tény eschatológia tanít.
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