
Új erkölcs. 
— A modern socialismus ethikája. — 

Második és befejező közlemény. 

Menger dr. maga is elszörnyed attól a képtől, a melyet 
általában az emberiség, különösen a nyugati müveit világ erköl-
csi állapotáról rajzolt s érezve azok megjavításának szüksé-
gét s szem előtt tartva álláspontjának ama sarktételét, hogy 
a hatalom és erkölcs, úgy a közösségi, mint az egyéni élet 
körében teljesen fedik egymást, így formulázza a megoldásra 
váró problémát: mi módon kell a társadalom hatalmi tényezőit 
az erkölcsreform czéljaira átalakítani? 

A kérdés eldöntése előtt azonban új kísérletének mint-
egy beigazolása végett rövid szemlét tart az erkölcsreformra 
vonatkozó régebbi, szerinte hasznavehetetleneknek bizonyult 
főbb kísérletek felett. 

Az erkölcsreformnak, a mely szerinte is minden más, 
akár a jog, akár az állam s egyéb társaságok megjavítására 
irányuló törekvésnél fontosabb és magasztosabb, mert legalább 
eszményi szempontból kihat az egész emberi nem életére, 
voltakép két főeszköze van: az egyik valami magasabb erkölcs 
hirdetése, a másik a társadalom hatalmi viszonyainak átala-
kítása. Ez eszközöket különösen három világvallás: a buddhis-
mus, a keresztyénség és az izlam ragadta meg. 

Az izlam a maga czéljait erőhatalom útján akarta elérni. 
Mohamed igen keveset prédikált; ő inkább államférfi és had-
vezér volt s utódai is az egyik kezükben a Koránt, a másik-
ban a kardot tartották. S mind e hatalmi eszközökkel semmi 
más czélt nem akartak elérni, csupán csak azt, hogy a többi 
vallást megsemmisítve egyedül uralkodóvá az izlámot tegyék. 
A meghódított népek erkölcsi állapotainak megjavításával nem 
sokat törődtek. 
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A keresztyénség kezdetben egészen más úton haladt. 
A politikai és hatalmi eszközöket teljesen mellőzve prédikálás 
által igyekezett az ó-világ képét megváltoztatni, ámde utóbb, 
Nagy Konstantin óta, a keresztyén egyház is az erőszak útjára 
tért s innentúl czélja szintén nem a népek erkölcsi életének meg-
javítása, hanem az egyház s a vele kapcsolatos államok hatal-
mának gyarapítása volt. 

E részben tehát az izlam és a keresztyénség egy húron 
pendülnek. Fentartották az egyházi és politikai hatalmi rendet* 
a tulajdont, rangkülönbséget és egyéb szociális hatalmi viszo-
nyokat 8 ugyanakkor csodálkoztak, hogy mindebből a hazug-
ság, kapzsiság, a gőg és fajtalanság bűnei sarjadtak. Prédi-
káltak ugyan ezen bűnök ellen, de voltakép ők maguk ter-
melték azokat. 

Csakis a buddhismus, a világvallások eme legrégibbje 
maradt hű eredeti elvéhez, a népeknek tisztán prédikálás útján 
való megtérítéséhez. Ez a vallás nem nevezte magát a szere-
tet vallásának, de mindig mint olyan cselekedett. E vallás 
terjesztése érdekében sohasem folyt háború, soha nem esett 
ineg semmiféle kegyetlenség. Ez a vallás a társadalom hatalmi 
viszonyainak átalakításával éppen nem törődött. 

Látni való ebből, hogy Menger Antal dr. a világvallások 
egybevetését voltakép arra használja fel, hogy dicshimnuszt 
zenghessen a buddhismusnak a keresztyénség rovására, hogy 
Buddhát Jézus Krisztus fölé emelje, ültesse. 

Nem vonom kétségbe jóhiszeműségét és őszinteségét, de 
igenis kétségbe kell vonnom történeti s vallásbölcseleti tudá-
sának alapos voltát. 

Arról, a mit az izlamról mond, nem beszélek. Ezt a val-
lást nagyjában helyesen ítélte meg. Az izlam, lényegét tekintve* 
nem is vallás, legkevésbbé erkölcsi vallás. Korcs keveréke az 
az ó-arab természeti vallás maradványainak, a zsidó és keresz-
tyén vallás önkényesen kikapott elemeinek s mint ilyen a 
maga természeti fatalismusával egyenesen elnyomja az ember 
egyéni erkölcsi erőit s felveszi magába, mint lényeges elemet, 
az érzékiséget. Ez az oka, hogy egyenesen úgy lép fel, mint 
kulturellenes világi hatalom, mely a nyers erőszak útján 
akarja megalapítani a földön Allah, illetőleg Mohamed 
országát. 

Abban is igazat adok Menger Antal dr.-nak, a mit a 
buddhismusról mond, de már nem egészen. Az tény, hogy e 
vallás minden természeti s világi feltételektől és eszközöktől 
függetlenül, sőt azokat egyenesen megvetve, kizárólag a pré-
dikálás által akarja meghódítani a maga eszméjének az egész 
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világot s hogy e czél elérése végett testi fegyverhez, erőszak-
hoz soha nem is folyamodott. De hogy miért nem? Erre nézve 
a feleletet Menger Antal doktortól hiába várjuk. Pedig éppen 
ez a felelet volna a legérdekesebb. 

A buddhismusnak az a czélja, hogy nincsen czélja. 
Helyesebben, hogy pusztán negatív czélja van, vagyis nem 
arra törekszik, hogy valami egyáltalán értékes dolog, valami 
jó birtokába juttasson, hanem hogy valami egyáltalán érték-
telen dologról, valami rosszról lemondásra bírjon. S ez a rossz 
maga a lét, az élet. Innét, hogy e vallás mindent megvet, a 
mi csak van, a léttel és élettel együtt megveti azoknak min-
den jelenségét, a családot, államot, művészetet, tudományt, 
az egész kulturát. De nem bánt, nem támad senkit és semmit, 
de nem azért, mert szeret mindenkit és mindent, mint Menger 
Antal dr. gondolja, hanem mert szán, sajnál mindenkit és 
mindent már csupán azért is, hogy létezik, hogy él. 

A mit pedig Menger Antal dr. a keresztyénségről mond, 
hát az merőben téves dolog. 

A keresztyén vallásban van közős vonás úgy az izlam-
mal, mint a buddhismussal. Mindkettővel közös vonás, hogy 
egyetemes világczélt tűzve maga elé, nem ismer se természeti, 
se nemzeti, se politikai korlátokat. S csupán a buddhismussal 
közös vonása, hogy a maga világczélja megvalósításánál testi 
fegyverre nem szorul s érzéki, önző czélok szolgálatába be 
nem áll. De mindkettőn felülemelkedik az által, hogy ideálja 
úgy a közösségi, mint az egyéni életben az Isten országa mint 
egy általános tökélyes, szellemerkölcsi jó s hogy e jóban biz* 
tosítja a világnak az igazságot, az igazságban a szabadságot, 
a szabadsággal a haladást és mind ebben a boldogságot, az 
igazi, az örök életet. 

Hogy a keresztyénség ettől az eredeti és tiszta, minden 
kultúrintézményt megszentelő és végtelen fejlődésre indító 
eszménytől eltávolodott; hogy mint szervezett egyház idővel 
maga is elvilágosodott s a szellemerkölcsi fegyverek helyett 
testi fegyverekkel, erőszakkal, egyházi s politikai hatalmi, 
önző érdekek szolgálatába állt, az már nem a keresztyénség-
nek a bűne, hanem azoké, a kik azzal visszaéltek s örök igaz-
ságait a maguk gonosz czéljai végett meghamisították. 

Ezt különben mintha maga Menger Antal dr. is érezné, 
mert a keresztyén erkölcstanról külön is értekezve, megjegyzi, 
hogy maga Krisztus és első követői tanaiknak terjesztésére 
csak a predikálást használták, s nem a politikai és hatalmi 
eszközöket, sőt, hogy Krisztus a fenálló hatalmi viszonyokkal 
szemben a legnagyobb előrelátást és mérsékletet tanúsította, 
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a midőn csak általános elveket jelentett ki a felebaráti szere-* 
tétről. Ez érdemét azonban — a maga sajátságos socialista 
álláspontjáról — egyszersmind hibájául is rójja fel, mert 
— úgymond, — elmulasztotta az uralkodó hatalmi tényezők-
nek, nevezetesen a tulajdonjog rendjének csak mérsékelt meg-
birálását is, noha nem maradt előtte rejtve az az ellenmon-
dás, a mely az ő elve, a felebaráti szeretet és ama hatalmi 
tényezők közt fenforgott. 

Hát igen, mi is azt mondjuk, nem maradt rejtve előtte 
sem ez, sem sok egyéb ellenmondás. De hát éppen abban van 
az ő isteni nagysága, hogy számolt az időkkel, a ténylegea 
viszonyokkal és a természetes fejlődés követelményeivel. Az 
az Ige, a melyet Ő örök igazság, életalap és hatalom gyanánt 
a szivekbe plántált, csak mustármag s kovász vala. A mustár-
magból nem lesz egyszerre égig érő fa; a kovász sem járja 
át egy perez alatt mind az egész tésztát. A ki az igazság erejével 
akar hatni, az nem akarhatja erőszakkal egyszerre átteremteni 
az egész világot. Az éppen a csodálatos, hogy Jézus Krisztus 
végrehajtotta a világon a legnagyobb forradalmat, forradalom 
nélkül. S ha van igazság Menger Antal dr. társai és törekvé-
sében, biztosak lehetnek az iránt, hogy az is csak a. Jézus 
Krisztus igazsága; az igazság és szeretet örök törvényének 
szent követelménye. 

Jézus Krisztus nem formákat, hanem erőket hozott az 
elavult világba. Az erők hatnak állandóan* a formák időről-
időre változnak. Ezeket az erők az időkben s az időkkel 
teremtik meg, de az erők időtől és tértől függetlenek maradnak 
örökké. 

Ma amaz erők új formákat keresnek, mert a régiek 
elavultak; de ne higyje senki, ne higyje Menger Antal dr. sem, 
hogy a maga új formájával az örök erőket megsemmisítheti* 
avagy csak nélkülözhetőkké is teszi. „Nélkülem — azt mondja 
az Ur — semmit sem tehettek". 

Pedig — úgy látszik, — Menger Antal dr. erre a kép-
telen feladatra vállalkozott. Isteni erők, eszmék, egy szóval 
vallás s erkölcs nélkül akarja megépíteni a jövő társadalom 
rendjét. Pedig már a pogány rómaiak megmondották: köny-
nyebb a levegőben várost építeni, mint államot alapítani a 
földön vallás nélkül. 

Kurtán, szinte kíméletlenül, ne mondjam, brutálisan 
végez a Jézus Krisztussal s magas lóra ülve, mintegy szánó 
mosolylyal tekint vissza arra az „ifjú s éppen azért Buddhához 
ós Mohamedhez nézve éretlen és tökéleletlen s szertelen túl-
zásokba vesző álmodozóra" s aztán neki megy az újkor leg-
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nagyobb idealista bölcselőjének, a páratlan etikai hősnek, 
Kant Immánuelnek és leteszi, megcsúfolja őt is. Erkölcsi elvei 
ellen nincs kifogása; ellenkezőleg elismeri, hogy Kant az ő 
nevezetes három alaptételével, t. i. 1. Úgy cselekedjél, hogy 
akarhasd is, hogy elved általános törvénynyé legyen ; 2. csak 
amaz elv szerint cselekedjöl, mely által akarhatod, hogy az 
általános törvény legyen; s végre 3. úgy cselekedjél, hogy 
az emberiséget, mind a magad személyében, mind minden más 
személyben is czélnak és sohasem csupán eszköznek tekintsd, 
mondom, elismeri, hogy ezzel Kant az emberek együttélésének 
a legmagasabb czélt tűzi ki; de mert 1797-ben megjelent 
jogtanában (Rechtslehre) az uralkodó absolut hatalma mellett 
tör pálczát, az ő egész erkölcsrendszerét a nagy erkölcsi elvek 
üres szópompájának minősiti. Pedig nincs igaza, mert Kant 
a maga ész államában, valamint az államot, úgy annak fejét, 
az uralkodót is ideális szempontból fogja fel. 

Midőn Menger Antal dr. így az összes antik erkölcsrend-
szerek felett meghúzta a halálharangot és azokat az erkölcs-
reform szempontjából mind hasznavehetetleneknek minősítette, 
még két nagy követ igyekszik útjából elhárítani. Az egyik 
épp a régi erkölcsrendszerekkel kapcsolatos, sőt azoknak 
egyenesen főéleterét alkotó képzet, vagyis a túlvilági életbe 
vetett hit, a másik pedig egy egészen modern jelenség: a 
Nietzsche úri morálja. 

A mi a túlvilágot illeti, jól kiérzi, hogy a vallási és 
általán ideális alapon nyugvó erkölcsrendszerek és a szerinte 
úgynevezett modern, helyesebben materialista bölcselők állás-
pontja közt a leglényegesebb különbség a jövő életre vonat-
kozó képzetekben van. „A jelenkor bölcselete — úgymond — 
másvilágot nem ismer, míg ellenben az ismertetett világval-
lások, sőt Kant is, azt az emberek földi életének folyásával 
szoros kapcsolatba hozzák s attól várják az igazságos kiegyen-
lítést. Innét, hogy a legfelső hatalom birtokosai a vallásos 
életnek mindenkor barátjai voltak, sőt minél jobban élesedtek 
ki az ellentétek a társadalom hatalmi rendjében, minél nagyobb 
volt a gyengék és kizsákmányoltak száma, annál szorosabb 
kapcsolatot létesítettek egyfelől a jogi és erkölcsi rend, más-
felől a túlvilági élet között. 

Pedig Menger Antal dr. szerint nagy tévedés van abban 
a feltevésben, hogy a másvilági élet az ember cselekvésére 
jelentékeny befolyást gyakorolhat. Ellenkezőleg: az erkölcsi-
ség a jövő életről való képzettől mindenképp független. Az 
emberi cselekvések csak egy tényezőtől függenek s ez a tár-
sadalmi hatalmi viszonyok, melyekhez természetesen a külön-
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böző vallásos társulatok hatása is tartozik. Az égi megjutal-
mazásra való kilátás azonban legfeljebb csak a szenteknek 
és jámboroknak elenyésző csekély számát irányítja erkölcsi 
magatartásában. 

Mennyi ellenmondás csak e pár tételben! Az erkölcs 
kizárólag a társadalmi hatalmi viszonyoktól függ, de azok 
közé tartoznak a különböző vallásos társulatok is. Hát ha azok 
közé tartoznak, ugyan mi által gyakorolják hatalmukat és 
befolyásukat az emberi lelkekre és az erkölcsi cselekvésekre, 
ha nem első sorban a maguk hitképzetei által ? És e hitkép-
zetek között központi s elemi hatalmi jelentőséggel nem éppen 
az Istenbe, az isteni megfizetésbe vetett hit búr-e? S ha igen, 
épp ez az isteni megfizetés nem szükség szerint vonja-e maga 
után a halhatatlanság és az örökélet képzetét? Avagy talán 
már itt a földön teljes a kiegyenlítés, megvan az erény ju-
talma, a bűn büntetése? 

Azt igenis megengedem, hogy jelenleg nagyon is sok 
már az oly emberek száma, a kiknek erkölcsi magaviseletére 
a jövő élet hite semmiféle hatást és befolyást nem gyakorol, 
de hát — kérdem: — miért? Azért talán, mert a kettőnek, 
erkölcsnek és hitnek egymáshoz semmi köze ? Szó sincs róla, 
hiszen Menger Antal dr. is elismeri, hogy vannak emberek, 
szentek és jámborok, a kiket az égi jutalom reménye irányit 
erkölcsi maguktartásában. Nem gyakorol a hit hatást és befo-
lyást azok cselekvésére, a kiknek hitök nincs. Ez az igazság. 
De hogy e hívők száma oly elenyésző csekély volna, mint azt 
Menger Antal dr. gondolja, hát ezt nagyon is kétségbe vonom. 
Igaza lehet neki s tudjuk, igaza is van abban, hogy jelenleg 
egész Európában a müveiteknek és a socialistikus érzelmű 
munkásoknak óriási száma minden positiv vallásról lemondott 
— de hála Isten — azok, a kik le nem mondtak, mégis csak 
többen vannak még ma is. 

Az pedig egyenesen valótlanság, hogy ama vallástalanok 
erkölcsi szempontból nem állanak a hivők tömege mögött. 

Különben maga Menger Antal dr. is. érzi, hogy túllő a 
czélon. Előbb megtagad a vallástól minden hatást és befo-
lyást az erkölcsiségre s aztán önmagával nyilt ellenmondásba 
keveredve, végül — talán bünbánatúl — mégis csak azt 
mondja: „Igaz, hogy a három világvallás egyházai a mai 
napig az egyetemes erkölcsiségre hatalmas befolyást gyako-
roltak s egyszerű kiküszöbölésük annak súlyos károkat okozna, 
de pótolhatók más, a dogmahittől független hatalmi ténye-
zőkkel". 

Melyek e hatalmi tényezők ? ím itt a kérdés bökkenője. 
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A vallás jó volt, de azért mégis elvetjük. Nos és tudunk he-
lyébe valami jobbat tenni. Merész vállalkozás, de hát Menger 
Antal dr. ezt is megkísérli. Szinte profetikus lélekkel jelenti 
ki, hogy: „Ha teljesen sikerül a társadalom uralkodó hatalmi 
viszonyait, nevezetesen a tulajdon intézményét egy magasabb 
erkölcsiség szellemében átalakítani, ez által talán (bizony csak 
talán í) oly erkölcsi állapot teremthető, mely az összes eddigi 
történeti tapasztalatokat messze felülmúlja/ 

Legyen akaratja szerint. Lássuk meg hát azt a maga-
sabb erkölcsiség szellemében végrehajtott átalakítást, mert a 
mit még a másik modern jelenségről, a Nietzsche úri morál-
járól mond, — a nietzschismust magunk is csak egy beteges 
lélek kínos vergődésének tartván, — bízvást elengedhetjük 
neki is, meg magunknak is. 

Menger Antal dr. az erkölcsi állapotokat a társadalom 
hatalmi viszonyainak átalakítása útján akarja megjavítani 
s e törekvésében — eltekintve attól a már fentebb érintett 
alaptévedésétől, mely szerint az ő elvi álláspontjáról, az aka-
rat szabadságának tagadása mellett, tudatosan akart reform-
ról egyáltalán beszélni sem lehet — van következetesség. 
Mert ha hatalom és erkölcs okozati viszonyban állanak, úgy 
csakis a jelenlegi hatalmi viszonyok gyökeres reformja idéz-
heti elő a mai romlott, erkölcsi állapotok megjavulását. Meg 
kell tehát teremteni — úgymond — azokat a tényleges elő-
feltételeket, a melyek mellett épp azok az erények érvénye-
sülhetnek, a melyeket a vallásos és bölcseleti rendszerek hir-
detnek s a mik nagyjában tagadhatatlanul kívánatosak is, 
mert a jelen társadalmi, hatalmi viszonyok nem erényeket, 
hanem bűnöket szülnek. Ezt pedig úgy cselekedhetjük meg, 
ha a társadalom hatalmi tényezőit, mint minden erkölcsi bajok 
forrását, részint meggyöngítjük, részint czélszerúbben szervez-
zük, mint eddig — s aztán pedig oly új hatalmi tényezőket 
teremtünk, melyek a gyakorlati erkölcsöt magasabb fokra 
emelik. 

E tényezők: a népoktatás, a politikai és gazdasági hatalmi 
rend és végül a nyilvános közvélemény. 

A népoktatás Menger Antal dr. szerint is egyike a leg-
fontosabb hatósági intézményeknek, de sajnos, tényleg nem 
tudományos, hanem valláserkölcsi alapokon nyugszik. Hiva-
tása nem a természeti s történeti igazságok közlése, hanem 
első sorban az uralkodó hatalmi viszonyok védelmezése. A 
katholikus országokban az egyház, a protestáns országokban az 
uralkodó érdekeit tolják előtérbe — no nálunk bizony nem — 
s ezek mellett a tulajdonjog, az előjogokkal felruházott nem-
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zetiségek, állások s pártok jönnek tekintetbe. A tanulók érdeke 
az utolsó szempont. 

A reformot tehát első sorban itt kellene kezdeni, de ez 
addig lehetetlen, míg azok a hatalmi tényezők, a melyek szol-
gálatában, míg azok a hatalmi tényezők, a melyek szolgála-
tában áll ma a népoktatás, az új sociálistikus társadalmi rend 
életbeléptetésével el nem töröltetnek. Addig csak a jövő nép-
oktatásának ideális képét rajzolhatjuk meg. S Menger Antal 
dr. megrajzolja. Szerinte a népoktatás az általa kontemplált 
sociálistikus államban voltakép minden vallási s erkölcsi ala-
pot nélkülöző betanítása lenne a gyermekeknek és ifjak-
nak oly tisztán önzésből eredő ismeretekre, a melyek az Ő 
érzéki, mondjuk: állatemberi jólétük biztosítása végett szük-
ségesek. 

Közelebbről a jövő népoktatása az egészségtan legfonto-
sabb elemeire szorítkoznék 8 magában foglalná egyfelől a 
magunk, másfelől az utódaink iránt való kötelességeket. Amoda 
tartoznának a czélszerü táplálkozásra, ruházkodásra és lakásra, 
a testi tisztaságra, a nyugalom és munka helyes felváltására, 
emide pedig (már tudniillik nem a gyermekeknél, hanem az 
érettebb ifjaknál és leányoknál) a nemi életre vonatkozó 
ismeretek. 

Ennyi az egész, egyéb semmi. Szinte meghúl az ember 
ereiben a vér, mikor egy látszólag komoly tudós komoly czél-
zatú könyvében ilyesmiket olvas. Tehát lélekről, a lélek egész-
ségéről és tisztaságáról, vallásról, erkölcsről egy szó sincs? 
Valóban nincs, mert hiszen Menger Antal dr., ezeket a testi 
kötelességeket is teljesen kiveszi minden magasabb, mondjuk 
erkölcsi szempont alól. „Ételben, italban és nemi élvezetek-
ben való mérséklet — mondja műve egy más helyén (45.1.) — 
továbbá munka és pihenés czélszerü váltakozása, tisztaság és 
egyéb tulajdonságok nem tárgyai az erkölcsi törvénynek. Neve-
lés és tudomány ezerszer többet érnek ily dolgokban, mint 
az erkölcsi parancsok. 

És mégis mindez a magasabb erkölcsiség szent nevében 
és szellemében volna mondva! 

De hogy pőrére levetkőztessük e magasabb erkölcsisé-
get, az érettebb ifjak és leányok egészségtanának egy-két 
tételét lehetetlen elhallgatnom. 

Azt mondja Menger Antal dr., meg kell oktatni a fiata-
lokat arra, hogy a gyermeknemzés mámoros, avagy kóros 
állapotban bűn. S hiszi, hogy ez oktatása sikerrel fog járni? 
Hiszen szerinte az embernek nincs szabad akarata, hiszen 
szerinte minden cselekvés fizikai kényszerűséggel jön létre? 
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S mily otromba ellenmondás, mikor ezt a sikert az ő oktatá-
sánál feltételezi s mégis pár sorral alább a socialistikus állam-
nak megadja a jogot, hogy az örökölhető betegséggel terhelt 
egyének házasságra lépését megtilthassa s ez esetben az ok-
tatásnak ez intézkedéshez való alkalmazkodását javasolja. 

S mily brutálissá válik ez a komoly tudós, mikor az 
Isten legnagyobb áldását, a nagy családot egyenesen elkár-
hoztatja s az állampolgárokat arról oktatja ki, hogy mindent 
elkövessenek, csak hogy sok gyermekük ne legyen, mert a 
gyermekek nagy száma nemcsak az egyes családnak van 
ártalmára, hanem az egész társadalom jólétére is igen vesze-
delmes következményekkel jár. 

De legyen elég ennyi, a népoktatásra vonatkozó reform-
elvekből ; ezekre ugyan kár a szót vesztegetni. Fellázad azok 
ellen minden emberi érzés s elitéli azokat minden józan gon-
dolkozás. 

A másik tényező, a mely a magasabb erkölcsiség érde-
kében átalakítandó volna, a politikai hatalmi rend. 

A mit Menger Antal dr. e részben elmond, abban két-
ségkívül sok igazság van. 

Teljesen igaz, hogy a közmorált mindig enyhébben ítél-
ték meg, mint a magánmorált. Sőt én még azt is merném 
állítani, hogy a köz, közelebb az állami morál körében egye-
nesen szentesítették az immoralitást. Az államférfiak jobbadán 
amaz ismert elvnek hódolnak, hogy a czél, (mondjuk az állam-
érdek) minden eszközt szentesit: tehát a hazugságot, a cselt, 
az esküszegést, az erőszakoskodást, sőt a gyilkosságot is. 
Erre a sajátságos visszás jelenségre azonban már a Menger 
Antal dr. által annyira lesajnált königsbergi bölcs, Kant is 
rámutatott, midőn különbséget tett az úgynevezett moralista 
politikusok és politikus moralisták között, értve amazok alatt 
azon politikusokat vagy államférfiakat, a kik a politikát az 
etikára alapítják s egy lépést sem tesznek a nélkül, hogy az 
erkölcs követelményeivel ne számoltak légyen s emezek alatt 
azon államférfiakat, a kik a maguk politikájának s politiká-
jához megfelelő morált eszelnek ki s a kik szerint minden 
eszköz szent, ha politikai czéljukat elérhetik, mert hát a siker 
az, a mi mindent megaranyoz. 

Abban is igaza van Menger Antal dr.-nak, hogy a köz-
morál emelését jelentékenyen előmozdítaná a politikai hata-
lom demokratizálása, vagyis az állampolgárok között való, 
lehetőleg egyforma felosztása, mert ez által a közügyek inté-
zésének ellenőrzése sokkal szélesebb alapokra volna fektetve 
s nem fordulhatna elő annyi visszaélés, mint a mennyi elő-
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fordul ott, a hol a hatalom csak kevesek kezében s kellő 
ellenőrzés nélkül összpontosul. 

De már abban Menger Antal dr. is nagyon csalatkozik, 
ha a politikai hatalomnak ezt a demokratizálását a közmorál 
gyógyítása egyedüli és csalhatatlan orvosszerének tartja. Mert 
a mit ö a politikai demokrácia lényegének tart, tudniillik, hogy 
minden állampolgárnak, tekintet nélkül műveltségre, állásra 
és vagyonra, legalább végső elemzésben egyenlő politikai 
hatalma legyen s ez alapon a világ minden faja, nemzetisége 
és állama is teljes egyensúlyba jusson, bizony alig egyébb, 
mint utópisztikus álom, a melynek valóságát sohasem érjük 
meg. 

Meggyőződésem, hogy míg az egyének egyének, vagyis 
sajátos s egymástól igen nagyon eltérő testi-lelki erőkkel és 
tehetségekkel biró emberi személyiségek lesznek (a mi alap-
jában nem az államtól s annak intézményeitől függ, hanem 
természettől adott különbségeken alapszik): addig, a mint 
egyenlő műveltségről, állásról és vagyonról, úgy egyenlő poli-
tikai hatalomról sem beszélhetünk. A közmorált pedig lénye-
gében külső, bárha még oly racionalis intézkedésekkel meg 
nem javítjuk, legfeljebb kisebb-nagyobb mértékben irányíthat-
juk. A közmorál igenis előnyösebb alakot ölthet a demokra-
tikus alapon nyugvó, mint az arisztokratikusan színezett, avagy 
abszolutisztikus monarkiában; de hogy annak ilyen avagy 
olyan állapota magától az államformától függne, azt kétségbe 
vonom. Nem a formákon, hanem magukon az embereken for-
dul meg minden mindenütt s éppen azért, a ki a közmorált, 
annak magukat az embereket s nem az államformákat kell 
reformálni, mert az egészséges reform csak belülről s nem 
kívülről indulhat meg. Új emberek teremthetnek s teremtenek 
is új formákat, de új formák új embereket soha. 

S ha tény, — a minthogy nem is vonható kétségbe, — 
hogy, teszem azt az arisztokratikus katona-monarkiában a 
rangellentét gyakran a legborzasztóbb durvaságban tör ki, s 
hogy a hazugság és a gőg rendszerint a túlságos hatalom 
árnyékában burjánzik fel, hát ez sem az államformának s 
még kevésbbé a hatalomnak, mint olyannak, hanem az állam-
formával és hatalommal való visszaélésnek, szóval mindig és 
mindig az illető hatalmi polczon ülő embereknek a bűne. 

S még nagyobb tévedés, ha Menger Antal dr. azt hiszi, 
hogy az ő megváltó demokrácziája is a maga erkölcsneme-
sitő hatását teljesen csakis akkor fejtheti ki, ha a socialismus 
az arisztokratikus elemmel együtt a tulajdon jogrendszert is 
eltörli avagy enyhíti. Mert szerinte az erkölcsreform harmadik 
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s úgylátszik legfontosabb tényezője a gazdasági hatalmi rend-
nek a demokratizálása. 

Ezzel eljutottunk volna a modern socialismus voltakópi 
alapelvéhez és sarkpontjához s egyszersmind Menger Antal dr. 
könyvének a végéhez is. 

„A sociálismm — Menger Antal dr. szerint - lényegét 
tekintve nem egyéb, mint a gazdasági élet demokratizálása. 
Alapgondolata a létjog, melynek lényege, hogy a társadalom 
minden tagjának az emberhez méltó élet folytatására szüksé-
ges dolgokat és szolgálatokat a rendelkezésére álló eszközök 
mértéke szerint kiutalják, mielőtt másoknak kevésbbé sür-
gető szükségletei kielégítést nyernek". 

E kijelentéssel Menger Antal dr. határvonalat von a 
régi és modern vagyis az úgynevezett tudományos socialismus 
közt. Amaz, ha tán nem is esett egészen belé, de mégis igen 
közel állott mindig a létező társadalmi rendnek teljes felfor-
gatásához, vagyis az úgynevezett anarkismushoz. S épp e 
körülményben találjuk meg annak a köztudatban meglehető-
sen elterjedt és megerősödött véleménynek a magyarázatát, 
hogy a socialismus merőben negatív, romboló társadalmi irány-
zat, hogy „a tulajdont merőben tagadja, a magántulajdont 
teljesen megszüntetni igyekszik, hogy a nagyban való terme-
lést kizárja, a családot és öröklési jogot elveti, hogy ellensége 
a szabadságnak és a szabad pályaválasztásnak s minden 
önkormányzatnak stb." 

A modern, vagyis a tudományos socialismus mindezen 
és ehhez hasonló szélsőségekkel és hiú ábrándokkal teljesen 
szakit. Egyet akar csak, messzeható. de keresztülvihető gaz-
dasági egyformaságot. Mert úgy találja, hogy a létező állapo-
tok immár tarthatatlanok s hogy azoknak megváltoztatása még 
az esetben is jogos, hogy ha az tételes törvényekbe ütközik. 
Mert az, a mi „tételes", nem következik, hogy „örökös" is 
legyen. A fejlődés, haladás törvénye követeli a változtatást 
ott, a hol annak a szüksége már beállt. S ez a szükség immár 
beállt. A „művelődés emelkedésével — mondja Lange F. A. 
Die „Arbeiterfrage" czimű művében — emelkednek az élet 
igényei. Az ember tudatára jut magasabb rendeltetésének. 
Fajának kiválóbbjairól látja, hogy ő is mássá lehetne, ha 
viszonyai engednék. Birálat alá veszi tehát a viszonyokat s 
úgy találja, hogy sok dolognak máskép kellene lennie. A ván-
dor is jobban kifárad az unalmas síkon, mint a hegyes-völ-
gyes vidéken: így a mai kulturállamok népeinél a nyomás 
egyformasága elviselhetetlenebb a kedélyre, mint a régebbi 
időkben a félelem és remény örökös játéka Ehhez járul a 



3 0 2 I } R . M A B Z N Y I K B N D R B 

munkásosztály elkülönített helyzete a társadalom többi osztá-
lyaitól, a mi megfosztja azt a művelődés áldásaitól, a miket 
pedig szakadatlan munkájával ő hoz létre. Ezért a létért való 
küzdelem legújabb formája a munkának és tőkének elkülöní-
tése, a munkának árú gyanánt való tekintése s ily módon a 
tőke által való kizsákmányolás ellen irányul0. Éppen azért a 
modern socialismus azt az ellenmondást, a mi az emberi sze-
mélyiség eszméje és a tőkének a munka felett való uralma 
közt van, a lehető legnagyobb gazdasági egyformaság meg-
teremtése által akarja megszűntetni — elvként jelentvén ki, 
hogy „a munka a személyiség szabad ténykedése, miért is 
kell, hogy a tőke uralmától ment legyen, sőt ellenkezőleg, 
hogy a munka uralkodjék a tőke felett, vagyis, hogy a munka 
legyen az irányadó a jövedelem elosztásában. Mivel pedig a 
tőke csak mint tulajdon létezik és mint ilyen határozza meg 
a gazdasági és családi életet, a munkának nemcsak a tőke, 
hanem a tulajdon és család, sőt az ezeken felépülő mai tár-
sadalmi rend, közelebb az állam fölé is kell helyezkednie s 
a mennyiben ezek a kijelentett elvvel ellenkeznek, a mai 
államrend is megszüntetendő. 

Ezeket előre kellett bocsátanunk, hogy megértsük Men-
ger Antal dr. amaz állítását, mely szerint a messzeható gazda-
sági reform létesítésével, vagyis a socialismus uralomra jutá-
sával korunk katonai, politikai és vallási ideáljainak el kell 
tünniök, vagy legalább erősen meggyengülniük és helyükre 
lépnie, mint végczélnak az emberiség erkölcsi, tudományos 
ós művészi tökéletesedésének. Hogy ő ezt mely formákban 
gondolja? arról új erkölcstanában nem szól, de egyről hatá-
rozottan biztosít, s ez az, hogy a socialismus új korszakában 
úgy a köz, mint az egyéni morál jelentékenyen fel fog len-
dülni, bárha a különböző közösségek érdekharcza teljesen még 
ekkor sem szűnik meg. 

Közelebbről a socialismus fogja még csak az igazi fele-
baráti szeretetet és testvériséget megvalósítani. A keresztyénség 
hiába prédikált két évezreden át az áradozó felebaráti szere-
tetről, mert egyidejűleg a tulajdon jogrendjét, a katonai álla-
mot, az abszolutizmust, szóval mindazon intézményeket megál-
dotta, a melyek az embert az embertől elválasztják. De ha a 
socialismus a gazdasági ellentéteket enyhíti vagy megszűnteti 
8 ez által a társadalomban az elkülönítő válaszfalakat ledönti, 
ha az egész nép egy nagy dolgozó közösséggé válik, a hol 
a közös eredmény minden egyesnek is hasznát jelenti, akkor 
meg leszen teremtve a valódi emberszeretet biztos alapja. 

Sőt Menger Antal dr. erősen meg van arról győződve, 

\ 
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hogy a socialista társadalmi rend az erkölcsi élet más körei-
ben is üdvös hatást fog gyakorolni. így különösen is a munka-
nélküli jövedelem megszűntetésével elvonja a kapzsiság alól 
a legjobb tápláló talajt s a társadalom összes osztályaiban 
utat nyit a józan és mértékletes gondolkozásnak. A nemi élet 
teréről pedig száműzi a legundokabb jelenséget: a szerelem 
pénzért való árúba bocsátását. 

S mindezzel egy nagy eredményt ér el: újra egyesíti a 
jogot az erkölcscsel, még pedig oly formán, hogy voltakép az 
erkölcs üli majd világra szóló diadalát, a mennyiben az új 
socialista társadalmi rendben a kikényszeríthető jog és a ki 
nem kényszeríthető erkölcs összhangzó, ellenmodás nélkül való 
egységbe olvad 

Hogyan, miként? erre az utolsó tényező, a nyilvános 
közvélemény szervezésénél adja meg a feleletet. 

Az új socialista államot ugyanis Menger Antal dr. úgy 
kontemplálja, hogy abban a közvélemény, mint nem is sejtett 
erejű társadalmi hatalom nyilatkozik meg. Független szervek 
által helyi jellegű hivatalos újságokat adat ki, a melyekben 
minden erkölcstelen cselekedet le lészen leplezve, még azok 
is, a mik eddig titokban maradtak, tehát a magán és családi 
élet bűnei is. Mert a socialista társadalmi rendnek szükség-
szerű folyománya, hogy a miként az összes magánjogok nyil-
vánosakká változnak, úgy a magán és családi életünk csele-
kedetei is nyilvánosságra kerüljenek, a mennyiben idegen 
érdekközösségbe zavarólag nyúlnának be, vagy a közjót veszé-
lyeztetnék. S épp ez alapon reményli Menger Antal dr., hogy 
az új socialista korban s rendben a morál, a ki nem kény-
szeríthető erkölcsiség az emberek békés együttélésének sokkal 
jelentősebb tényezője lesz, mint jelenleg. 

Hát kétségtelen, hogy sok igazság van abban is, a mit 
Menger Antal dr. a gazdasági hatalom domokralizálásáról és 
a nyilvános közvélemény szervezéséről mond. 

Igaz, hogy ma — s ez a jelenkori socialismus voltaképi 
szülő oka — a gazdasági ellentétek roppant nagyok, hogy az 
egyik ember s hozzá minden munkanélkül tejben, vajban 
fürdik, a másik, a legtöbb pedig keserves munkája után is 
alig tud megélni, sőt nyomorultul tengődik és pusztul. 

Biz ez nagyon igaz. A szenvedő emberiség nyomorát, 
— mint Lange F. mondja — nem is érezték még soha olyan 
mélyen, mint éppen most. 

S a nép a művelődés terjedésével kiábrándult a hitege-
tésből, hogy az ő nyomora végzetszerű elrendelés, s majd a 
más világon kárpótlást talál s érzi, tudja, hogy annak legna-
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gyobb része a hatalmasok gonosz önzése miatt zúdult a nya-
kába s hogy a segítségnek, a jobb állapotok megteremtésé-
nek van módja. Azért ezt az utat, módot keresi, a gyökeres 
változást sürgeti. 

Vágyának nemcsak a népbarát tudósok, hanem már a 
költők is kifejezést adnak. 

Egyik jeles költőnk, Kozma Andor is ígyen énekel: 

„Miről beszél a nép salakja 
Kit a nyomor pokolra lök? 

Egyháznak hiven hajt-e térdet, 
Szent-é neki az államérdek, 
Vagy hitre, fajra, nyelvre néz? 
„Jobblét", „kenyér* ez az egész. 

Óh parlamenti hősök pártok! 
Óh híres államférfiak! 

Nem ti! a mob, a megvetett 
Csinál világtörténetet. 

Csinálja durva szívvel, ésszel, 
Vérszennyes kézzel, s félrevet 
Útjából, mely „Nihil"-be vész el, 
Ma nagyra vett kérdéseket; 
A zöld asztalra, mely körül 
Állambölcsek tanácsa ül, 
Lecsap mii jó kérges tenyér: 
Csak egy kérdés van: „munka és kenyér!" 

Ez mind igaz. De az a megoldás, melyet Menger Antal 
dr. proponál, nem megoldás, mert az ördögöt ördöggel kiűzni 
nem lehet. 

Mi a mai, alapjában romlott társadalmi rendnek az 
ördöge? Egy szóval megmondhatjuk: az ős bűn, az önzés. 

Önzés az, a mi uralkodik és szül minden bajt, gonosz-
ságot, gőgöt, kapzsiságot, zsarnokságot mindenütt, a politikai, 
gazdasági, egyházi mint általán minden társadalmi téren. 

S Menger Antal dr. az új társadalmi rend végső és moz-
gató elvévé is ezt az önzést akarja tenni azzal a különbség-
gel, hogy általánosítja, vagyis be- és leviszi a nép legalsó 
rétegeibe is. Hát pedig a mi a felső körökben métely, az a 
legalsóban Í3. Az állatember mindenütt egyforma: az úrban épp 
úgy, mint a szolgában; a hatalmasban épp úgy, mint a gyen-
gében; a gazdagban épp úgy, mint a szegényben. 

Ezen az úton czélt érni, az emberiség boldogságát, jobb 
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jövőjét munkáim nem lehet. A nyakravalók változhatnak, de 
a kutyák ugyanazok maradnak. 

Itt csak egy mentség van: az önzés ördögét minden-
ünnen ki kell űzni; nem az intézményeket, az embereket kell 
megreformálni. S ez a reform csakis belülről: a szivek és 
lelkek reformjából, a valláserkölcsi megújhodásból indulhat ki. 

Értem én azt az erős, szinte kíméletlen hadüzenetet és 
harcot, melyet még a modern, az úgynevezett tudományos 
socialismus is folytat a vallás, a keresztyénség 8 egyház ellen. 
De azt is látom, hogy épp e pontnál mutatkozik a legnagyobb 
gyengéje, hogy itt csak a levegőeget vagdossa. 

Az a valíás, az a keresztyénség és az az egyház, a mely-
ben veszedelmet lát — nem vallás, nem keresztyénség, nem 
egyház, hanem mind ennek csakis torzképe. 

Igen, igen, ezt a torzképet kell eltörölni; ezt a gyalá-
zatot kell megsemmisíteni, hogy az, a mi a vallásban, keresz-
tyénségben és egyházban örök igazság, isteni fényében újra 
feltámadhasson és — miként a szent hajdan korban — legyen 
újra a menyben egyesegyedül Istennek dicsősége, a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat. 

Ennek pedig egy módja van s ez az, a miről Menger 
Antal dr. teljesen megfeledkezett s e mód nem a politikai, 
nem is gazdasági, hanem az egyházi hatalmi rend demokra-
tizálását 

Ha nem leszen bitor ura a lelkeknek, nem lesz akkor 
a testeknek sem. 

Akkor minden ember ember, magában véve önálló s fel-
tétlen értékkel biró személyiség leszen — és egyik ember a 
másikat ember és testvérszámba veszi, megbecsüli és szereti. 
S hol a szeretet ül trónra, onnét tágít majd az ördög, ott 
megszűnik az önzés s megkezdődik az emberiség boldog 
aranykora. Ott az összes socialis kérdések maguktól meg-
oldódnak. 

E pontra, a valláserkölcsi megújhodásra irányítsuk hát 
első sorban figyelmünket, itt teremtsünk egyetértést s akkor 
a poklok kapui sem diadalmaskodnak mi rajtunk. Erről a 
kérdésről azonban majd egy más jó alkalommal fejtem ki 
nézeteimet. Mert érzem és tudom, hogy azok a valláserkölcsi 
formák, a melyek között ma élünk, — régen elavultak s 
hogy — jönni fog és jönni kell ama jobb kornak, a mely 
után buzgó imádság epedez százezrek ajakán. Érzem és tudom, 
hogy az Istennek, ki maga az örök szeretet, újra meg kell 
születnie és többé meg sem halnia, hanem örökké élnie köz-
tünk és bennünk és érettünk. 

Protestáns Szemle. XIX. 21 
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Eddig napról-napra megfeszítettük, eljő a kor midőn e 
világ fejei többé már meg nem feszíthetik, mert minden ember-
ben fel fog támadni és élni örökké. 

Isteni nagy Isten, szeretet Istene, te engedd és add meg, 
hogy mi, gyermekeid egymás testvérei e napot, az örök sze-
retet s ezzel a szabadság, egyenlőség és testvériség napját 
megérhessük! 

Dr. Masznyik Endre. 




