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Az önmüvelésről. 

Bévezető beszéd a Franklin-felolvasásokhoz .. 

Bostonban, 1838 septemberében. 
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felolvasás eleinte két előadásra volt szánva; azonban szerző kény te
len volt öszszevonni s egyszerre adni elő, részint azért, hogy egy népszerü 

. beszédhez képest némely helyek igen elvont eszméket foglalnak magukban; ré~ 
szint azért, hogy az egész tárgyat egyszerre, szoros öszsze függésben adja elő; 
s más okokból is, a miket nem szükség megne.vezni. Az akkor kihagyott helyek 
legnagyobb része itt közölve van. Szerző tisztelettel adja át e beszédet ázok-

. nak, a kiknek külöllösell szánva volt, ,mint szintén a nyilvánosságnak is, abban 
a reményben, hogy ez legalább nagy tárgyat tár fel némelyek lelke előtt, a kik 
még eddig tán nem vették azt oly figyelembe, mint a hogy megérdemli . 

• 

Tisztelt barátim! 

A Franklin-feloivasásokat rendező bizottmány meghivása kö
vetkeztében jelenek meg most önök előtt, hogy e felolvasási folyam 
bévezetése gyanánt egynehálly megjegyzést tegyel" A fő ok, mely 
engem erre inditott, az a mély érdekeltség, a melylyel ama pol~ 

gártársaim iránt viseltetem, ldknek e felolvasások főleg szánva van
nak. Ugy 'vettem észre, hogy ezeket leginkább csak a kézmüvesek 
fogják ' hallgatni; s ezt hallva, nem tudtam megválni a szolgálattól, 

• • 

a melyre meghivtak. Egész készséggel ldvántam kifejezni rokon~ 
szenvemet nemünk c nagy része iránt. Öhajtottam kifejezést · adIii 
lekötelező érzelmeimnek azok iránt, a Jüknek SZOl'galmától . és 
ügyességétől nyerem az életnek majdnem minden ' kényeimét. Még 
inkább óhajtám kifejezhetni örömemet a törekvések ' felett, míket 
ők saját előmenetelök érdekében tesznek és szilárd. hitemet · sike
rök iránt. Ez indok ok különös jelleget és fontosságot fogJiák 'adni 
némely észrevételeimnék. Olyanok között fogok alkalom ' szerin,t -bF 
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szélni, a ldk . után . élnek; azonban nem peszélek 
mint olyan, a ki közülök külön y;í.lt. Én jogosan hozzátartozom a 
munkás emberek nagy rokons<lgáhoíl. Szerencsére, mi mindnyájan 
munkára vagyunk születve c tttl'saságban; s e reánk szabott tisz
teletre méltó jelvény fiízzc öszsze e társaság l<ülönböző rés7.eit. 

Kifejezém a néptömeg iránti erős érdekeltségemet ; és ez nem 
anynyira azon alapul, hogy ők hasznos tagjai a t.ársadalomnak, mint 
inkább azon, hogy mik ök önmagukban véve. Az ő állapot jok va
lóban homályos; de fontosságuk azért semmivel sem csekélyebb. 
A népsokaságot a dolog természete szerint nem lehet megkülön
böztetni; mert éppcn az a különbség eszméje, hogy az egyes ki-

. válik a sokaságból. Ezek kevés zajt ci:iillálnak, s cselekvési szük 

köreikben kevés figyelmet vonnak magokra; de mégis meg van az 
ö személyes értékölmek, sőt nagyságuknak teljes aránya. Bi7.onyára 

minden ember n a g y, bármely ~H1apotban legyen is. Csak a mi 
gyenge látásunk az, a mi őt l{ i c s i II Y Il Y é teszi. Az ember nagy, 

mint ember, bárhol és bármi legyen. Az ő természetének nagysága 
minden külső kitüntetést jelentéktelenné teszen. Az ő dicső kivált

ságai: az értelem, a lelkiismeret és az a tehetség, melynélfogva 

szeret, Istent megismeri , észreveszi a szépet, cselekvőleg hat sa
ját lelkére, a I{ültermészetre és felebarátaira, Amaz átalanos hibá

nál fogva, mely szerint azt, a Illi közös, kevésre ;'3zol\tuk becsülni, 
mi Mnynyen mellőzzük ezeket, mint kevés érték ü birtokainkat. De 

• 

valamint a kültermészetben, ugy a lélekben is, az a legbecsesebb, 
a mi közös. A tudomány és mesterség kitünő módokat találhat fel 
a ' gazdag lal,házainak világitásál'a; de mind c7. szegény és értéktelen 
ahoz a közös világossághoz képest, melyet il nap minden ablakon 
átbocsát, a melyet bőkezüleg, részrchajlatlanul áraszt szét völgy és 
halom felett, s a mely naponként meggyujtja a keleti és nyugati 
eget. Igy az ész, lelkiismeret és szeretct közös világa is becsesebb 
és méltóságteljesebb ama ritka adom<ÍnyoknáJ, a melyek csak ke
veseknek szereznek hirnevet. N c ycssük meg azt a természetet, 
amely lUinden emberrel közös; mert alluak nagyságát semmi gon
dolat sem tudja megmérni. E teJ'11lészpt nem csak Istennek, hanem 
az ő végtelenségének is képe, mert seulIni határt nem lehet szabni 
kiterjedésének. A kiben a lélek isteni tehetségei megvunuak, az 
nagy léIly, bárminő helyzete van is. Rongy6kba öltöztetheted, bőr-
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WnlHl tfl.lí\zhattlo M, 1'f.tblilzoJgni foglnlkozltshoz lánczolhntod ·le; de 
ij lU úF(i~ Ilílgy, K lJ. ft l'htltod lUtZlthlhól, clo Ist n .égi hnJlélcolu1.t nyit 
illOg l Wtt.o, Nt III HIlII;ognlJil n~yu ll IlIflgtÍ.t SY fény s város utczáin; 
do fl. ti slI, t,(\ gOHtlolllt,lHtli, It tiSl',tu. tÍ l'l',o]()lnnok, fl7. fll'ényes alcamt el~ 
t:ll'.ltutsltgl1tmk Ufl.,ú::;Y.l! lI IIl1í,SlIomH (>~ soldmi Jnagnsfibb m61t6sága van, 

JIIint ll, tl~ghl. , /o{ l'ltl li I, (iH /l; illl:li'. Il!\llwlzt1,nnk, bárlJ1ily IIg)'osen legye
tlol> ihw, li il ot'i\li VI\, vagy Ml'lJlOll,y Ily il'o tul tOlj odj onok ltíttísun1tOll. Ez 

, lIlItIllhUll lIlÚP; MIII mindolJ, na l,ür.ös törtll ~l:lí\l;\tUnk o Jll\gystígtít el. 
Imgy\'u, gOIHtolatiHlmt tUll/l.Z Itl'Ítllylll.gOS nngyStLgrn t'ordi~uk, fi mely 
IdVttló HI-\'YO!tlHlt I.Íhn~szt, li II lll ' ly [IZ ogy(~lInel\ nl'. 01'(\ és jellem 
)\tIWHít'( ókét l'oljiilulUló jelcSl:lúgúbOll áll; oly gyakran s oly 
tí1.lümtl Jdl'('.j16désholl tnllUjulc e,,(; ilII I1.J:)6lJb oS1.Mlyok hOlIlIí.ly
bUll úJií eg'ylÍud ldj7.I:, millI', ll, fúllyüsobb úJhtHlIak somiban, 
(gaztLll Hagy UlHb~ l'u!, o(; lllindollUtt loJwt tulzílni, t\1.t SOUt l\öny
lIyli lIwgllllllldmü, . hog~' lIliuií he))'l'.otbml tttulttdrmk ezel, leg
lHlgyohb t!1.Ít.J I III II d. , A vnlódi .IllI.gysltgultk tlOlllllli köy.o nv. ember iul,
t~í.::;k\irúlwr., Al', 11l'lU nz t'\ l\Ul~(i (',sokl\véso lUigy:Slí,glthnu, nom n lét
n'hozot.!. erotltu(\lIyok t!ol'I\.Stígú])nll IUl. A lcgllngyohb embor teltet 
:trlíl1ylll!!,' l{("'l'Kd, ldllslill'g, '\'nlttn vlÍt'osunk .Jogufit:-ryobb emborét ho
Illlíly boril\ia o pillllua,thnn, i\ ,iullolll Mgy~l'tglt Og()K1.ll11 It lélek ere
j él/uu :1.11; allil7, It (o\'o ndt1l:Lt., ItI'. erktiksi olv (Ís Sl'íel'l~tct ol'oJében, oz 
pmlig a log:\laldibb öldt'orsllltll it! folt,tlltUhttttÍ. Egy 'l\Ib(~r, u Jdt va
laJlll'ly aln'lldU ili'.\l'tl'O lH\vl'ltd\, ét! It ki SY.illIOl'OI!ö CSll.ládjlt sílUk
~úgl'i IUtnl Vllll l\\il'll)'(' i1vl', lIll'gkhd., hogy kit;siny Id.irélHm tiszt:.íbbau 
\Ü,I;jlt, élesehbl II IIH'g tlld,j:\ Itill i\ \lhür.tot,lli 08 jobbaJl mog tudjtt fon
tolni lill l'fil'ml nydwt, hn tltl'úzottnh hall 11ll1gmgttl\jn It helyes CSlIJcÖ
il öl\\~t, l' II llchlÍz:-;égük l\ihjÜt.!, tiihh lGJokjdlll\lót\l ('5 ért.elmi ereje 
\'an, mint ttlllHtk, It ki ftÍl'llliSt\!-l'ol' ttUlullllllllyozltssul iSllItlretl't ismo
l'd,ro h:tlUHlllllt,t Eg-y nlÍmdy, II l, i illig htvozott hnzurmml nelltÚly 
JII(irWilduyirl'. jobbIlII úrt.i lll/: t'llIheri tet, úlésobbéll fölfe
de7,i tl.v.. indul,oltat. ti 1U(~ fl; jtt~ 1i t\ jcllo1l1okd, mint uY., It ld heutazta 
ny. iSUlQl'ctüS vih\got :> hil'll.évl't :;l/:ot'zdt lUllglinit!;: It !I:ülünböző 01'

sztígoln'ol irt kÜlI10lllóuyd (HUtl. Az lhtelmi uagYSt\RIlI\k mórtéke í\ , 

gondola;t el'{ÜÓbOlI áll. .I::11Pl'1l ig',v 111. ülv enljo t\.Z, it mi mért"kUI 
~:I:\)lgt\,llutt az ütkö\csi IHI,gystígUl\k, lt leguagyohb elll b l\ri tldolUtÍUY- .. 
lmk, ttZ t t~1\ 'ég legdi 'sőbb nyilt\tkol'.IlMmt.1i:. z t\ legutlgyobll - . 

, II ki III ggyö1.!t(;)totlon miudig az igaZtlt vttlaszt-
'*' 
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J~, li ki ellene áll a legerősebb k~ső és belső kisértéselmek, a ki 
vidám elmével hordozza a legnehezebb terheket, . a ki legnyugod
tabb a viharok és legrettenthetlenebb a fenyegetések és balesetek 
közt, és a ki legszilárdabban ragaszkodik az igazsághoz, az erény
hez és az Istenhez. És vajjon oly nagyság-e ez, a mely mutogatja 
magát, vagy amely inkább csak előkelő, fényes polczokon lenne 
található? Az észnek a szenvedélyekkel való magasztos harcza; az 
erkölcsi és vallásos elvnek győzelmei az önző vágyakon, melyek az 
embert majdnem ellentállhatlanul késztik a maga iránti kedvezésre; 
a kötelesség legnehezebb áldozatai, valamint a mélyen gyökerezett sze-· 

> 

retet és a sziv legkedvesebb reményeinek feláldozás:!; a megcsalt, üldö-
zött, bemocskolt és elhagyott erénynek vigasza, reményei, örömei és 
békéje; mindezek természetesen láthatatlanok, ugy, hogy az emberi élet 
valódi nagysága csaknem teljesen láthatatlan. Meglehet, hogy ta

lán valaki jelenlétünkben a leghősiesebb tettet viszi végbe, a mit 
a földön csak végbe vihet, a legnemesebb ez élt táplálja magában 

és a legnagyobb áldozatot hozza, s mi még csak nem ' is gyanitjuk. 

Én azt hiszem, hogy ez a nagyság a legközönségesebb azon embe
rek sokaságában, a kiknek nevét soha sem hallja az ember. A kö

zönséges emberek közt többen vannak olyanok, a kik férfiasan tü

rik az élet bajait, a ldk őszinte igazságérzettel, vallásos bizalom
mal és oly nemeslelküséggel birnak, mely a szükölködőnek oda

adja azt is, a mit az adó szükségel maga részére; és többen 
vannak, a kik az élet és halál valódibb felfogásával birnak, mint a va
gyonosabbak között. Sőt a más lényekre való befolyást illetőleg, 

melyet az emberek az előkelő helyzet különös előjogának gon
dolnak, én azt hiszem, hogy nincs nagy különbség a magas rangu 
és alsóbb rangu között. A befolyást nem ama felület terjedelmébez 
kell mérni, melyet az elfoglal, hanem annak minősége szerint. 
Egy ember nagy térre kiterjesztheti gondolatát, érzelmeit és véle
ményeit; de ha gondolata aljas, semmi nagyságot sem nyilvánit. 
A kontár eláraszthat egy várost hitvány festvényeivel, és hamis, 
tetszetes modorával szerezhet magának hirnevet; de a valódi mü
vésznek, a ki egyetlen nagyszerU ff stvényt hagy maga után, a 

. melyben halhatlan szépség van megtestesülve, s a lllely csendesen 
terjeszti a való műizlést, haSolllithatlanul nagyobb befolyása van. 
Már a legnemesebb befolyás ezen a földön a jellemre gyakorolt 
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befolyás j és a ld ezt mozditja elő, a7. nagy milvet végez, bármily 
keskeny és homályos legyen is a l,öre. Egy ismeretlen családapa 
és csah\danya, a Idk csendes magány ul, ban felébresztik a gyermek 
lell,ében a t ökéietes jóság eszméjét és szeretetét., az alml'at erejét 
a ldsérteteld;:el való szembes7.állásrl1. és jól elkészülten bocsátják ki 
az életbe, hogy annak küzdelmeit. is saját előmentére fordithassa : 
felülmulnl1.k befolyásuk által egy Napoleont, a ki hatalompálczája 
alá akarta vetni a világot. S az ő munl{ájok nem csak minőségre 

nagyobb; ld tudja, vajjon tel'jedelemre nézve is nem nagyobb mun
kát viszneli:-e végbe, mint a hóditó? Ki tudja, vajjon ' az a lény, a 
ldt ők szent és önzéstelen elveld{el ihletneIf, nem közli-e ezen belldn
csét l11<l.sold~al; és hogy egy terjesztő közeg által, a melynek ők csen
des létrehozói valának, vajjon nem terjed-e el tökélyesebb lét egy 
nemzet l;:özött, sőt az egész viltígon '? Ez észrevételekből láthatják 
önök, hogy miért vagyok én oly érdekeltséggel ft homályban élők, 

a népsokaság iránt. A társadalmi különbségek eloszlanak ezen igaz- ' 
ságok világa előtt. Én nem azért ragaszkodom a sokasághoz, mert 
szavaz és politikai hatalommal bir; hanem azért, mert ők is embe
rek és az emberiség legdrágább kincseinek birásiÍra. képesel" 

Ez ország népe a tökélyesedés, az önmüvelés oly eszközei 
által tünil;: ld, a melyek egyébütt nem találhatók. Ez eszközök 
használatára vezetni ől,et anynyi, mint a legjobb szolgálatot nyuj
tani nekik, it mit csak nyerhetnek. Ennélfogva én e felolvasás tár
gyául a~ Ö 11 fi Ü vel é s t választottam, vagyis azt a gondot, mely
nélfogva mindeu embernek kötelessége saját tel'mészetét ldfejteni 
és tökélyesitni. A felolva.sásolmak megvan a maguk haszna. Soka
lmt felrázna.l\, a kik ily kiUső felhivás nélkül egész életökben szuny-, 
nyadoztak volna. De vegyük eszünkbe, hogy nagyon l{eveset lehet 
nyerni az által, ha csak egyszer jövünk ide hetenként és csak egy 
órán hallgatjuk a tanitót. Nagyon kevés maradandó jót nyerünk, 
ha nem ébrediink fel arra, hogy magunkra hassunk, ha nem fog
laljuk el magunkat saját magunk tökélyesitésével, ha ném határozzuk 
el szilárdan saját lelkünk képzését és nemesitését, és ha lelkiismeretes 
meggondolás által nem tesszük saját magunl< részévé azt, a mit hallunk. 

Jól tudom, hogy az ünmüvelés igen széles tárgy arra 
nézve, hogy egyetlen beszéd keretébe bé l ehes~(' n foglalni,ez okból 
csak egynehány nézetet adok elő, a melyek előttem legfontosab-
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baknak látszanak. Czélom legelébb is előadni az önmüvelés e s z-
méj é t, azután annak e s z k ö z e i t, s végül az előadandó főbb 
nézetek elleni .némely e II e n vet é s e k et. 

Mielőtt ezek tárgyalásába bocsátkoznám, engedjék meg önök 
bogy egy észrevételt tegyelr. Ai önmüvelés olyan , valami, a mi lehető. 
Ez neUl álom. Megvan alapja saját természetünkben. E meggyő
ződés nélkül a szónol, csak előad valamit, de a hallgatók semmi 
hasznot sem meritnek belőle. Az emberi lélelmek két tehetsége 
van, melyek az önniüvelést lehetövé teszik: az önmagát vizsgáló és 
onmagát alakitó tehetség. Bennünk megvan elöször is az a tehet
ség, mely a lelket önmagára il'ányozza; ráemlékezik a multra, s őr
l,ödik jelen munkássága felett; felismeri l,ülönböző tehetségeit és 
fogékonyságát arra nézve, hogy init tehet, mit tud eltürni, élvezni 
és szenvedni; s megtanulja átalában, hogy mi a mi természetünk 
és miért van alkotva. Figyelemre méltó, hogy mi nem , csak azt 

tudjuk felismerni, hogy mik vagyunk, hanem azt is, hogy mikké 
• 

lehetünk; l~tjuk magunl<ban oly növekedés magvait és igéretét, a 
melynek semmi határt nem lehet szabni, s azon túl, a mit tényleg 
megszerzettünk, a tökély eszméj ére vágy6dunk, mint létünk végezél
jára. Ez az önmagunkat felfogó tehetség az, mi által az oktalan 

, 

állatoktól l<ülönbözünk, a melyek semmi jeIét nem adják annak, 
hogy önmagukba tudnának tekinteni. E nélkül az önmüvelés nem 
lehetséges, mert nem tudnók, hogy mit kell tennünk; és hogy az 
ön'müvelés oly kevéssé van elterjedve, ennek az egyik oka, hogy 
kevesen tudnak saját természetökbe behatolni., A legtöbb emberre 
nézve saját szelleme valami árnyékszerü, valódiság nélküli, külsejével 
öszszehasonlitva. Ha ezek történetesen egy pillantást találnak vetni 
belsejökbe, ott csak sötét, alaktalan zürzavart · látnak. Megtudnak 
talán különböztetni valamely erős szenvedélyt, mely őket ldhágásra 
ösztönözte; de nemesebb tehetségökben alig támad egyetlen gon
dolat; és igy ezernyi ezeren élnek és halnak, kik éppen oly isme
retlenek voltak saját magukl<al, mint ama tartományokkal, a melyek
nek nevét bár hallották, de a melyekben ember soha sem járt. 

, 

;De az önmüvelés nem csak azért lehető, mert önmagunkba 
tuduttk szállani és vizsgál6dni. Nelcünk ennél még nemesebb tehet
ségünk is; van.: a magunkrjl." hatás, elhatározás és saját magunk 
alakitás,ának tehetsége. Ez éppen oly félelmes, mint a mily dicső • 

, , 
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adomány, mert ez az emberi felelősség alapja. Bennünk nem <lsák 
az a tehetség van meg, mely által tebetségeinket nyomozzuk, 
hanem az is, a melylyel azolmt vezél'eljük és buzdit juk ; mi nem 
csak őrködni tudunk szenvedélyeink felett, hanem ellensulyozni is 
tudjuk azokat; nem csak látjuk tebetségeink növekedését, banem 
alkalmazni is tudjuk az eszközöket és abefolyásokat növekedésök 
előmozdítására. Mi megtudjuk állitani és változtatni a gondolat 

, 
folyamát. Ertelmünket azon tárgyakl'a tudjuk öszpontositni, a me.; 
lyeket fel akarunk fogni. Szemeinket a tökélyre tudjuk szegezni, s 
majdnem mindent felhasználhatunk arra nézve, hogy ahoz közelithes· 
sünk. Ez valóban llellles előjoga a mi természetünlmek. Ennek bir· . 
tol<ában keveset törődünk azzal, hogy mi most mik és hol vagyunk, 
mert mi jobb sorsot tudunk szerezni magunknak, s a legalsó pontból 
kiindulva boldogabbak tudunk lenui. Ama fölfedezések közt, me· 
lyeket az embernek tennie l,ell, e pillanatban az a legfontosabb, 
hogy gyüj tse öszsze magában az önalaldtó tehetséget. Az emberek 
éppen oly },evéssé gyanitják annak terjedelmét, mi~t a .mily kevés· 
sé tudja felfogni a vad ember azt az erélyt, melyet a léleknek, al· 
kotásánál fogva, gyakorolnia kell az anyagi világra. Ez fontosságra 
nézve feljiilemeli öntermészetünket a l\iiltermészeten. Több isteni 
rész van ebben, mint amaz erőben, mely a kiiltermészetet moz
gat ja; s még is mily kevéssé fogjuk fel azt! Miként szunnyadoz • • 
az a legtöbb emberben észrevétlenül és használatlanul! Ez teszI 
az önmüvelést lehetővé, és ez teszi azt lwmoly l,ötelességÜllkké .. 

I. Először is ki kell fejtenem az önmüvelés e s z mé j é t; ezt 
. pedig könynyen meg lehet fogni a maga átalános alal{jában. Vala

mit, p. o. egy növényt, állatot vagy lelket művelni annyi, mint azt 
növeIni. A czél a növekedés, akiteljedés. Usak azt lebet művelni, 
a miben élet-elv van, és a mi l<épes a kiteljedésre. Tehát az, aki 
megteszen mindent, hogy l,ülönösen nemesebb erőit és tehetségeit 
Jdfejtse arra nézve, hogy öszhangzatosan kiképzett, erőteljes, kitűnő~ 
en jó, boldog lény legyen, az önmüvelést gyakorol. . . 

Ez önművelésne]{ természetesen külön · ágai vannak az emberi 
természet külön tehetségeinek megfelelőleg; de bárba külön áglÜ, 
vannak is, mindazonáltal szoros kapcsolatuan állanak egymás~alé!! , 
együtt baladnak. A lélek, melyet a mi bölcsészetünk külön tehets~", 
gekre oszt, egy lényeg, egy élet; amely ugymiazon pillanatban .kl~ 

• 

• 

• • 
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fejti, és azonegy tényben öszszeköti a gondolat, érzés és akarat külön 
erőit. E szerént az okos önmüvelésben a mi tel'mészetünknek min
den elve egyszerre növekedik egyesitett, öf;zhangzó cselekvés · által 
éppen ugy, mint a növénynek minden része együtt fejlik ki. 
Midőn tehát önök az önmüvelődés külön ágairól hallanak, ne gon
dolják, hogy ezek külön folyamok, it melyek egymástól függetlenül 
folynak le, s mindenikök megkivánja a maga külön eszközeit. Még 
is ezeknek külön tekintetbe vétele sz ükséges a tárgy teljes felfo
gására, és én most ezek ldfejtéséhez fogok. 

Az önmüvelés először is e r k ö l C s i, egy oly ág, mely je-.. -......----. 
lentékeny fontosságu. Midőn az em er önmagába tekint, két külön 
rendü vagy nemü elvet fedez fel, a melyek ]<ülönősen felfogásra 
méltók. Fölfedez vágyakat, ldvánságokat, szenvedélyeket, a melyek 
önmagukban végződnek, a melyek saját érdekeik s kedvteléseik 
után járnak és törnek; és fölfedez egy mást, E'gy ezekkel ellenté
tes elvet, a mely r é s z r e h a j l a t l a n, Ö n z e t l e n, e g y e t e
m e s, a mely meghagyja neki, hogy vegye tekintetbe ~nás lények 
jogait és boldogságát, s a mely oly l{ötelességeket szab reá, a me
lyeket teljesitenie l{ell, bármibe l{erLUjenek, vagy bár menynyire el
lenkezzenek is saját gyönyörével vagy haszonérdekével. Egy ember 
sem tagadhatja, bármenynyire elfogult is saját érdekei, vagy elfásult 

• 
• 

bármenynyire is önzése miatt, hogy benne az önérdel{kel ellentét-
• ben egy nagy eszme fakad, a k ö t e l e s s é g eszméje, hogy egy 

benső szózat tisztábban vagy homályosabban arra hívja fel őt, mi
szerént tisztelje és gyakorolja I\, l' é s z r e h a j l a t l a n i g a z s á
g o t és e g y e t e m e s j ó II k a r a t o t. Az emberi természetnek 
ez önzetlen elvét mi néha észne]" néha lelkiismeretnek, néha er
kölcsi érzelemnek vagy tehetségnek nevezzük. De bármi legyen is 
a neve, ez valódi elv mindenikünkben, és az a legfőbb tehetség 
bennünk minden egyebek felett müvelendő, mert minden egyebek
nek helyes kifejlődése ennek müvelésétől függ. A szenvedélyek 
erősebbek lehetnek ugyan a lelkiismeretnél, hangosabban kiálthat
nak; de lármájok egészen különbözik ama parancsoló hang tól , me
lyen a . lelkiismeret beszél. Azok nincsenek fell'uházva ennek tekin
télyével, megkötő erejével. Diadalaikban gyakran megdorgálja őket 
az erkölcsi elv, és gyakran meghunnyászkodnak ennek csendes, mély, 
fenyeQétőhangja előtt. Az · önismeretnek egy része sem . oly fontos, 

'i 
í 

• • 
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mint tisztán megkülönböztetni e két elvet az öuérdekét keresőt és 
az önzetlent; az önmüvelésnek pedig az a legfontosabb része, hogy 
nyomjuk el az előbbit, és emeljük fel az utóbbit, vagy hogy legfőbb 
polczra helyezzük magunkban a kötelesség érzetét. Az ember erkölcsi 
ereje növekedésének nincs semmi határa, ha hiv en akarja ápolni. 
Voltak emberek, a kiket a világ semmi hatalma sem tudott elforditni 
az igaztól, a kik a halál leg-rémitőbb alakjától is kevésbé féltek, 
mint az egyetemes igazság és szeretet benső törvényének áthágásától. 

Az önmüvelés, másodszor, _ vall á s o s. Ha önmagunkba te-
" • 

kintünk, erőket fedez ünk fel, a melyek minket e külső, látható," 
véges, folytonosan változó világgal öszszekötnek. Van látásunk és 
más érzékeink, melyekkel meg tudjuk különböztetni a:z anyagi te
remtést, s vannak tagjaink és különböző tehetségeink annak bizto
sitására és megszerzésére. De van oly erőnk is, a mely nem állhat 

meg annál, a mit látunk és fogunk, a mely a v é g e t l e il, n e m 
t e r e m t e t t o k o t keresi, és nem nyugszik, a mig föl nem 

emelkedik az ö r ö k k é val Ó, m i n d e n t m a g á b a n f o g l a l ó 
s ze l I e m h e z.Ezt mi vallásos elvnek nevezzük, melynek magasz-

.. -~-- -- , ._-_ ._~ 

tos voltát emberi nyelv nem nagyobbithatja ; mert ez oly lényt jelöl, 

a melynek a látható világegyetemmel való érintkezésnél magasabb 

rendeltetése van. " Ezt kifej ten i va}~~~Kg~LI!:~Y!l..Y.i,- ~}_nt önf!lagunka~ 
l leyelni. A legnemesebb tökély az emberi, sőt lllondhatnám, az égi 
szellemekben az Istennek igaz eszméje, tisztán és élénken kifejtve 
bennünk, minket az ő tiszteletére és iránta való engedelmességre 
vezetve, s a hozzá való hasonlóságra lelkesitve. A vallásos és er
kölcsi elvek szoros kapcsolatban vannak, s együtt növekednek. Az 
előbbi az utóbbinak tökély e és legmagasabb nyilatkozata. Mindkettő 
önzetlen. Az igaz vallásnak az a lényege, hogy i s 111 e r j e m e g 
és t i s z t e l j e Istenben a r é s z r e h a j l a t l a n i g a z s á g és 

" 

e g y e t e m e s s z e r e t e t tulajdonait, és hogy hallgasson reá, 
midőn azt parancsolja nekünk, hogy lelkiismeretünkben olyanok 

" 

• 

} legyünk, mint az, a: mit tisztelünk _. -tl~ 
Ismét. Az ön111üvelés, é r t e lm i. Mi nem ' tekinthetünk önma~ 

/ gunkba a nélkül, hogy föl ne fe'deziÜic" az-értclmi Ei[vet~ " az- e;Őt: ;" 
• • 

\ . a mely gondolkozik, észlel és ítél, az erőt, a mely keresi és meg- ) 
\~erzi az igazságot. Ennél azonban nem félhetni attól, hogy ne~: 

• 

veszszük figyelembe. Az él"telem ama hatalmas eszköz lev.én., mely-
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gosit, mint ielke egyszerűségének, részrehajlatlullságának, önzéste~ 
lellségének, és ama készségnele, melylyel az igazságért élni és hal
ni eltökélt. Az az ember, II ki önmagán feljűlernelkedik, jnagasabb ' 
,íIlúspontr6l tekint a természetre és gondviselésre, a társadalomra 
és életre. Midőn az önzés nyomása megszünik, a gondolat mintegy 
természetes ruganyossággal kit~l'jed. A léleknek nemesen lllüvelt 
erkölcsi és vallásos elvei megte1'll1ékenyitik az értelmet. A híven 
teljesitett li:ö megnyitja a lelket nz iga7;ság előtt, mind a 
kettő úgyanazon csaltídbeli lévén, egyaránt válto? hatatlan, egyete
Illes és örökkévaló. 

Bővebben kitmjeszkedtem e tárgy felett, mert az erkölcsi és 
értelmi müvelődés közti öszszefüggést az emberek gyakran nem 
veszik figyelembe, és mert az előbbit gyakrnn feláldozzák az utób
binak. A talentumnak, a mint nevezik, az erény és valhís fölé 
emelése átka II Illi IWl'un)mak. Most a nevelés főleg sarlmntyu a 
tanulásra, s igy az emberek elsajátitják az erőt elvek néll,ü1, a me
lyel, egyedül teszik azt óletjóvú. Imádják a leUd tehetséget; de 
ha azt az egycnességWI elválasztják, dómollnlÍ válik s nem istenné. 

Az értelmi lllüveWdés ]leHI abban áll főleg, a millt némelyek 
vélik, hogy az ember ismeretet halmozi:on öszsze, ámbár ei: is fon
tos, hanem abban, hogy oly gondolat-erőt si:erezziink a melyet 

, 

tetszés szerint bármely tárgyra irányozhat'lSlmk, a melYl'e nézve 
itéletet kell mondanunk. Ez az erő a figyelem összpontositásában, 
a pontos, beható észl'evételbcll nyilvánul, midőn az öszszetett tár
gyakat elemeilcl'e bontjul{, az okozatolI túl az oha hatolunk, mi
dőn a dolgok közt levő legldsebb Idilönbséget és hasonlatot fölfe
dezzü){, midőn it jövőt a jelenből kiolvassuk, és kiilönösell midőn 

egyes tényeln'öl átalános törvényekre, vagy egyetemes igazságoln'a 
fölemelkedünk, Az él'telelllnek ez utolsó Illiikiidése, lllidőn széles 
nézetekre és nagy elvekre emelkedik föl. teszi az ugynevezett böl
csészi lelket, s különösen müvelésl'e méltó. Hogy ez mit teszen, 
azt saját észleletök megtauithatta önöknek. 1\1eg 1,e1lett ismel'lliöli' 
az emberek két osztályát, it melyek közül egyi)c mindig részletek- ' 
kel, egyes t.ényekkel foglalkozik, II mtÍsik pedig e tényeket maga
Rabb, szélesebb igazságok alapjai gYt\nánt használja. Ez utóbbiak (l, 

bölcsészek. Például, az emberek évszázadokon ,keresztiil látták, 
hogy egy darab fa, M, ásvány leesik a földre. Newton megragadta . 
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ez egyes tényeket, s arra az eszmére emelkedett fel, hogy minden 
anyag siet, vagy is vonzódik minden más anyaghoz, és ~kl{Or 

meghatározta azt a törvényt, mely szerint e vonzás vagy . erő 
különböző távols'ágokban milködik, és ekként egy nagyszerü elvet 
adott nekünk, a melyről okunk van hinni, hogy az kiterjed az 
egész kültermészeire s azt ellenőrzi. Egyik ember történetet olvas, 
s el tud mondani önölmek abból minden eseményt, és itten megáll. 
A másik öszszeköti er. eselllényelmt, ar.okat egy nézet alá hozza, 

• 

megtanulja: ama nagy okokat, melyel, e vagy ama nemzetnél mü-
ködésben vannak, megtanulja, mik azok főirányai , vajjon sr.abad
ságra vagy kényuralomra, a polgárisodásnak e vagy amaz alak

jára vezetnek-e. Igy egyik ember szüntelen felebarátja egyes cse
lekedeteiről beszél; mig a másik a tényeken belől a benső elvre 
tekint, a melyből azok erednek, s azol,ból . szélesb nézetel,et gyUjt 

az emberi természetre nézve. Szóval, egyik ember minden dolgot 

külön és töredékesen tekint, mig a másik fölfedezni törekszik 

mindenben az összhangot, öszszefüggést és egységet. Az emberi 
társadalomnak egyik nagy hibája az, hogy az emberek ' magukat 

ldcsinyszel'ü részletekkel foglalván ej , hiányzanak nálok ar. átalános. 

igazságok, széles és megállapitott elvek. Innen sokan állhatatlanok, 

szokásnál fogva következetlenek, mintha inkább megélemedett gyer
mekek volnáriak, mintsem emberek. Az a legmagasb értelmi mi

veltség, hogy oly lellü erőre tegyünk sr.el't, a mely felfogja az 
egyetemes igazságokat és azokhoz ragasr.kodik; és itt figyeltetni 

kivánom önöket arra, hogy e müveltség menynyire egyezik saját 
természetünk erkölcsi elveinek müvelődésével, a melyről fennebb 
szólék. A lélek töl\életesedése ezek mindenikében abban {tll , hogy 
azon, a mi szükkörü, részleges, egyéni és önző, felülemelkedjék az 
egyetemes és határtalan felé. Egy embert tökéletesiteni anynyi, 
mint szabadelvüvé, gar.daggá tenni őt. gondolatban, érzelemben és 
czélzatban. Az értelem és szív sziikl<öriisége az az alacsony . hely
:let; a melytől minden' miIvelődésnek czélja megmenteni az embert. 

Ismét. Az önmüvelés t á r s a d a J ll1 i, vagy is ennek az 
nagyszerü hivatása, hogy kifejtse és megtisztitsa :lZ érzelmeket, 
melyek az "emberi kebelben üsztönszerüleg támadnak, a melyek 
férjet és nőt, szülét és gyermeket, fivér t és nővért öszszekötnek ; 
a . melyek az embert barátaihoz, feleihez, hazájához és mind azon 
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szenvedőkhöz hozzáfűzik, a kik szemébe ötlenek, bárhonnan valók le
gyenek is. Ezen érzelmek müvelése fontos részét teszi a miműkö
désünknek, és abban áll, hogy azokat ösztönökböl elvekké, érzéki 
vonzalmakból szellemiek ké változtas suk, és hogy azoknak észszeru , 
erkölcsi és szent jellemet adjunk. Például, a mi szeretetünk gyermeke
ink iránt először ösztönszerü; s ha ilyennek marad, kevéssé emelke
dik feljül az oktalan állatnak kicsinye iránti ragaszkodásán. De midőn 
a szülő erkölcsi és vallásos elvet önt magzata iránti természetes szere
tetébe, midőn gyermekét értelmes, szellemi, halhatatlan lénYl1ek kezdi 
tekinteni, s mint ilyent tiszteli, s őt legelébb is ,önzéstelenné, nemessé, 
Istennek méltó gyermekévé és saját neme barát jává törekszik tenni, 
ekkor az ösztön nemes, szent érzeménynyé válik. Hasonlit Istennek 
szellemi családja iránt való atyai szeretetéhez. Arra kell törekednÜllk, 

, 

hogy hasonló tisztává és nemessé tegyük minden érz~lmeinket. 
Ismét. Az ö n m ü vel é s g y a k o r I a t i, azaz fő czélja, 

hogy minket cselekvésre képesekké tegyen, hatályosokká mindenben, 
a mih~z fogunk, szilárdakká czéljainkban s a mindennapi életben, 
különösen a váratlan események között, a nehézségek, a veszede-

; 

lem és megpróbáltatások idejében termékenyekké tegyen a mentő 
eszközökre nézve. De mellőzvc ezt és más mozzanatokat, a mikre 

, 

nincs időm, az önmüvelésnek ama két ágára szoritkozom, .melye-
ket a nép nevelés énél majd számba ' Hem vettek, a melyeket pedig 
nem kell kicsinyleni. 

, 

Saját természetünket vizsgálva, fölfedezzük abban, bámulatos 
tulajdonai közt, a s z é p n e k érzetét vagy is felfogását. Látjuk 

, , 

ennek csiráját minden emberben és nincs tehetség, a melyet ennél 
inkább lehetne müvelni; és miért ne ápolnók ezt mindenkiben? 
Figyelemre méltó, hogy a mindenségben végetlen készlet van ez 
elvre ,nézve. Csak igen parányi része az a mindenségnek, .a mit 
eledelünkre és ruházatunlua, vagy testünk kielégitésére fordítunk; 
ámde az egész mindenséget felhasználhatjuk a szép érzetének szol
gálatára. A szépség egy mindent átható jelenlét. Mutatkozik a ta
vasz számtalan virágaiban. Ott lebeg a flik galyain és a fű zöld 
levelein. Ott fészkel a föld és tenger mélységében, s kicsiIlámlik 
a kagyló és drágakő szineiből. És nem csak e csekély tárgyak 
vann~k elöntve szépséggel" de el vannak árasztva a tenger, a he- . 
gyek, a fellegek, az ég, a csillagok, a kelő és nyugvó nap. A min-

• 

• 

, 
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. denség annak temploma; és azok flZ emberel(, II kik il1\nta fogé
konyolr, nem elllelhetik fvl -szellH.'jket fl. nélkül, II gy llC ért>zzék 
magukat mindenfelül l,örüh~\"l' <i ltn hl . S e SZÓpSl'g oly 11('t'Se.S. 

élvezete oly finom és tiszta. l1uynyir:t l'olwn !\ mi luggytillgMl'bh 
és legnemesebb élozelmeinkkcl, flnyu~'jra rokon il l. ilUlíthí::;Stl], hogy 
az ember fájdalomlUal gOlldol fl. Sokil:::Ítgrn, tl mely közeprUe él. é~ 

mégis majdnem auynyira Yilk jníntu. mint ha c szép föld és dicsü 
ég helyett, il. börtön lakosa volna. A világ végtl'len iirömct \"('~zi t 

el e szellemi ndonHl.ny nem müvelése áltl1l. Tegyük id, hogy meg-
• 

lntogatnék egy kUllyhót, il. melynek fílJai ékt'sitvú yo)n:tlHlk Hnfnt'l 
legnílogatottabb fest.vényeiYel , s minden üres zug tele It múvt'$zl't 
legkitünöbb szobraiyal, s hall n mí. III , hogy sem férn, S('llI nő, St'lll 

gyenllek soha. egy pmll,nt~íst sem YetJ1űk a mii\"l;)szet e Csothiim: 
menynyÍre él'ezuém én az (í siilyedtségüket; menynyire úlHljtnllííul 
felnyitni szemeiket, és éreztetni velök lIi~ t It szel'('t.ettcljl·ssö~et. Öl> 

magasztosságot, a. mi hasztalan ingerelte tigyelmölwt! AlIlde min
den földmives egy istenibb miiyész Jlmn!\lÍ.i előtt él; :> lIH'nyllyirl' 
magasztosodnék az ö létek, ha hí t.1mtniÍ. azt. a. dic~őségd, mely 
azon miivek nlal,jaiban, sxineibcll, anínyniban és t'rkölcsi l\Ífejeé -

, 
seibell müködik! En eSllk ft tenn é~:t.et. s:t.l(pségél'iil szólot,tlllll, lÍ.\llde 
mellynyi ilyen titokszerii kecset lehet. tnhUlli 11. széplIliivös:t.etllk
ben, külöllösen az irodnlombnll '1 A kgjobb könyvclmek h'gWbh 

• 

szépségök van. A legnagyobb iga:t.~ií.gok nem eléggé hatósak, lm 
nem pál'osultak szépséggel, és sokkal biztOSI~bbllll s llloJyebben 
megilletik fl. lelket, ha természetes, ilW diszöll:ben 1Í.ll.it.Vlík elé. Sunl,Í 
sem éri el a valódi l11üveliídést, n. ki nem ápolja. mugá.bml :t szépség 
iránti fogékonyságot; és én Helll ismel'ek oly álJll)lotot Uli élet.ben, 
a honnan ezt ki kellene zárni . .Minden féuyűzések !\özt oz It leg

olcsóbb; és nel(e~n ugy tetszik, hogy Cll It. legfontosabb /llua? tílln

potokra nézve, melyekben ll. lélek iL durva IIllmluík tHtal bizouyos 
durvaságot ölt, magára. A bból, hogy a hajdani GÖl'öghollban /1. szép
ség érzete el volt, -- 0s a lIlai Némethonban it zene iránti jzlés cl Vitll 

terjedve, azt .tanuljuk meg, hogy It uépek átalában részesillhetnek 
ama finom élvezetel,ből, melyek, a lJllllt eddigelé véltók, szükségkép
pen csak l,evesekl'c szoritkoznak. 

Hogy mi a szépség, ez oly kérdés, melyre ft legmélyebben 
ható /elméIt . se~ tud~ak 15iel~gitöleg . l.ne,g~elelni; én sem VOhlÓk ké

l' .'{ ?'W\.- ~g/Jt·, ,ftl .. ::'.), (:.eL , ,;t, , 7&. ..:tJ 
• 

! 
\ 

• , 
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pes nzt vitatni e helyen. Egy dolgot azonban mégis mondhatok: 
a kUltel'lllészet szépsége ben ső viflzonyban van a léleknek szel'e
tc::treméltó, magasztos és vonzó tnl:ljdonaival. Az ezeknek jelképe 
vagyis kifejezése. Az anyag széppé válik előttünk, midőn elveszte
ni Ját.szik anyagi teldntetét, tétJenségét, végességét, durvaságát fi 

Itlal<jai és mozgásai légies ],ünynyüsége által a szellem felé köze
le(lni Játszik; midőn tislta és gyöngéd érzelmeket tükröz viszsza' 

. , 
midőn oly tömél'dehe tCljed ld, mi fi végetlennek árnyéIca ; vagy midőn 
bámulandó alal{jaiban és mozgásaiban a Mindenhatóról beszél. Igy 
a l\iilszépség l'olwi1 valami lllélyebbel és lát.hatatlannal, fi szel
lemi tulajdollo)wak "iszszaverődése; fi következőleg ezt jobban meg 
jobban látni és érezni unyllyi, mint amaz er),ölcsi, vallásos, édeImi 
és társadalmi elvel,et müvelni, a melyekről már szólottam, és a 
melyek a szellemi természet dicsősége; én nevén nevezem ezt, hogy 
láthassák önök, a mit megmutatni kivánok, azt az öszszhangot, mely' 
az emberi miivcWdés lüilön ágai közt van, va.gyis, hogy miként se
gít.i elő mindenik a. másikat. 

Van még egy más teltetsög, a melyet minden embernek ere
jéhez képest kellene müvelni, dc [l, mely a. néptömegnél erősen el 
vún hanyagolva, s ez a k i f e j e z é s tehetsége. Az ember nem azért 
van terem tve, hogy értelmét magába z:.íJ:ja.; hanem azért, hogy an
lIak hangot adjon, s mások értelmével l<icseréljc. A beszéd az a 
nagy IdvúltságulIk, mely lIlinlwt az oktalan állatoktól ehálaszt.. 
A mi Il1tlsok feletti erőnk nolU anynyira a bennünk lcvö 'gondolat
tömegben ~tl1, mint inkább az azt előhozó t.ehetségben. A társada
lomban egy oly embcr, kinek a I,özönségesnél több értelmi ereje 

• 
van, a kifejezés hiánya. miatt jelentőség nélküli nulla lehet. Es ha 
az ember tiszta, crős kifejozb,t ad gondolatainak, ez úHal nem csak 
hefolyást gyakorol IlHlsokrn" hallom II agy ban segiti saját :-él'telmét 
iR. Jobban megértjük minlJlagunkat, fogalmaink tiszt:tbbakká lesz-

, nek az által, ha azokat ll1:Lsok előtt tisztúkkú igyekezünk tenni. 
TársadallUi állásuuk i ~ nagy l'öszbcll kifejezési tehetségíínktöl függ', 
Az ugynevezett nemes és közember kÖ7.ti nagy Júilönbség is ebben 
fekszik, hogy az utóbbinak ügyetlen a modora, hiányzik nála a ki
fejezés belyes~égc, tisztatiága, méltós,ígtt és erőtelje. Egy ember, a 
ld nem tud szólani a nélkül, hogy a nyelvtan szabályait meg ne 
rontsa, fl. nélkül, hogy tájszólása, vagy hangsulyozása, vagy dur-



• 

• 
• • 

• , 
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va, pórias kiejtése által müveltség-'hiányt ne mutasson, vagy anélkül, 
hogy gondolatát zavart, ügyeden kifejezés által el ne homályositsa, az 
nem foglalhatja el azt a helyet, melyre őt vele született jó érzete 
tán jogositaná. Hogy tisztességes emberekkel érintkezhessünk, azok 
nyelvén kell beszélnünk. E tekintetben örvendek, hogy e város köz
iskoláiban a nyelvtant s a helyes kiejtést tanit ják. Ezek nem cse
kélységek ; . s nem feleslegesek a nép bármely osztályára nézve is. 
Ezek az embert társadalmi előnyökhöz segitik, a melyektől nagyon 
sokat függ az ő tökélyesbülése. A kifejezés tehetségét mindenki
nek bele kell foglalni önmüvelése tervébe. 

Előadék nehány nézetet az önmüvelődésről, a miket minden 
embernek követnie kellene. Én átalánosan vettem azt az elvet, hogy 
benn az emberben megvannak a tökélyesedés képességei, a me
!yek megérdemlik és meg is jutalmazzák az erős, fáradhatlan mun
kásságot. Én nem tekintem az embert gépnek, mely azért volna 

• 

készitve, hogy egy idegen erő által müködésbe hozatva, egy változ-
hatatlan egymásutáni mozgást vigyen véghez, egy meghatározott 
munkát végezzen s ekkor öszszeomoljék, hanem oly lénynek, a ki
nek szabad szellemi tehetségei vannak; és én csal{ azt a művelő

dést tartom becsben, a mely ezeket előidézi s azoknak folytonos 
rugót és kiterjedést ád. Jól tudom, hogy e nézet nem átalános. Az 
volt a közönséges nézet, hogyanéptömegnek csak anynyi müvelt
ség kell, a menynyi szükséges arra, hogy őt a különféle üzletekre 
képessé tegye; s bár e tévnézet oszló félben van, de még mesz
sze van attól, hogy ldirtódjék. Azonban az ember müvelődésének 

alapja saját természetében van, nem pedig' hivatásában. Tehetsé-
• 

geit saját nemes voltuk, nem pedig külső irányuk tekintetéből 'kell 
kifejteni. Azért kell nevelni, mert ember, nem pedig azért, hogy 
czipőt, szeget, vagy gombostűt kell csinálnia. A csupa űzérkedés 

nem czélja az ő léteiének, mert elméjét nem lehet abba bele zárni; 
gondolata erejét nem . lehet azon kimeriteni. Vannak tehetségei, 
melyeket az nem boz tevékenységbe, vannak mély vágyai, melyekre 
az semmi feleletet nem ád. Költői művek s theologiai és filosofiai 
rendszerek, a melyek némi zajt ütöttek a ' világon, készültek a mü
helypadon ésa mezei munka közepette is. Mily gyakran száll ki 
a ' föld legvégső batáraig is a napi álmadozásokba merült elme, mi- ' 

• 

alatt a '· karok gépileg fojytatják az űzietet ! Mily gyakran vegyiti . 
• 

• 

, ' . . 
• • . . . 

• 

, 
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öszsze a nő kegyes szive a legnagyobb eszmét, lsf&p gondolatát -házi foglalkozásával ! Kétségkivűl, az embernek tökélyesitnie kell 
magát az üzletben, mert ez által szerzi meg kenyerét és szolgál 

, 
a közönségnek. A mde a kenyér, vagy az ön fentart ás, nem legfőbb 
czélja ; mert ha az volna, akkor az ő sorsa keményebb lenne az 
alsóbb rendü állatokénál, melyeknek II természet asztalt terit, ru: 
hát sző, a nélkül, hogy saját maguk arról gondoskodnának. Nem 
is alTa ,an ő főleg teremtve, hogy II közönség kívánságainak szol
gáljon. Egy eszes, erkölcsi lényt nem lehet, végtelen erőszak nél
kül, mások kedvtelése puszta eszközévé tenni. 6 szükségképpen 
ezél és nem eszköz. A lélek, melybe a bölcseség, önzetlenség, jel
lemszilárdság és kegyesség magvai vannak elültetve, többet ér, 
mint a viilÍonnak mínden külső anyagi érdeke. Ez saját magáért, 
saját tökéletesedéseért -létezik, s nem szabad saját és mások ál-.. 
lati vágyainak rabszolgájává tenni. Onök azt mondják, hogy emel-
kedettebb DlÍveltség csak azon embereknek szükséges, a kiknek 
magas állásokat kell elfoglalniok, nem pedig azoknak, a kik köz
napi munkákra kárhoztatvák. En azt felelem, hogy az e m b er 
név nagyobb az e l n ö k, vagy k i r á l Y névllél. Az igazság és 
jóság egyformán becses, bánnely körben találjuk is. E mellett min
den állapotu ember egyiránt benne él a viszonyokban, melyek ből 
a legmagasztosabb erények származnak: és melyek a legfőbb te
hetségeket igénylik. A munkás nem csupa munkás. 6 a legszoro
sabb, gyöngéd, felelős kapcsolatban van Istennel és felebarátaival. 
6 fiu, férj, atya, barát és keresztény. 6 egy otthonhoz, hazához, 
egyházhoz, nemzethez tartozik; és ily embert csak az üzletnek 
keU-e nevelni? Nem nagy munkára volt-e ő a világra küldve? Egy 
gyermek tökéletes nevelésére tagadhatlanul mélyebb gondolkozás, 
nagyobb bölcseség kell, mint egy állam kormányzására, mert az 
ut{)bbinak érdekei és szükségei csekélyszerübbek, durvábbak és vi-
1ágosabbak, mint a szellemi tehetségek, II gondolat és érzelem nö
vekedése s a lélek finom törvényei, a melyeket mind meg kell ta
nulni és felfogni, mielőtt a nevelés munkáját teljesen bé lehetne 

• 

végezni; és mégis Isten egyformán kezébe adta e legnagyobb mun-
kát a világon minden állapotnak. KelI-e világosabb bizonyiték arra. 
nézve, hogy az eddig álmodottnál magasabb müveltség kell az em
beri nemnek? 

2 

• 
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II. MQ§t tovább megyek, és vizsgálom ~z e s z le ö z ö k e t, 
melyék által az imént leirt önmüvelést elő lebet mozditani; itt pe
dig nem tudom, hol kezc1jem. A tárgy éppen oly teJjedelmes, mint 
a milyen fontos, ugy, hogy l,éptelennck érzem magamat arra, hogy 
.annak igazságot szolgáltassak, különösen az előmbe szabott hatá
rok között. Csak olyatén egyes vonásokat adok elé, a melyek llU-

gyon kevés vizsgálódás után felmerültek lelkemben. . 
Először is, az önmüvelésnek fő eszköze, a mely a többit mind 

mágában foglalja, az, hogy ragaszkodjunk e müvelődésbez, mint fő 
ciélunkboz, és IWillolyan határozzuk meg, hogya lehető legtöbbet 
és legjobbat tegyük ama tehetségekkel, amelyeket Istentől vet
tünk. E határozott czél nélkül a legjobb eszközök is keveset ér
nek, ezzel pedig a leggyengébbek is hatalmasokká lesznek. Lát
hatni ezereket, a kiknek kezében vannak az önmüvelésnek mind 
amaz alkalmai, miket a vagyon nyujtbat, mint tanitók, könyvtárak 
és tankészletek, s még sem tesznek semmit; látbatni másokat, a 
kik kevés segélylyel csodákat müvelnek; egyszerUen csak azért, 
mert az utóbbiak komolyak, az előbbiek nem. A komoly ember 
megtalálja az eszközöket, vagy ha nem, előteremti azokat. A szi
lárd akarat a kevésből sokat csinál, erőt lebel a gyenge eszközök
be, a nehézségeket lefegyverzi, sőt saját segélyére fordítja azokat. 
Minden állapotnak meg vannak a maga haladási eszközei, ha elég 
lelkí erélyünk van azokat felhasználni. Közelebbről nehány kötet 
kÖDyvet adtak ki, melyek "a nehézségek közt szerzett ismeret" 
példáit és történeteit adják elé; és a leglélekemelőbb látni ezek
ben azt, hogy mit tehet egy határozott ember önmagáért. Egy nagy 
eszme, mint az önmüvelés, ha tiszk'Ín és erélye3en felkaroljuk, 
mint egy eleven szén ég a lélekben, A-ki határozottan elfogad egy 
nagy czélt, már az e ténye által félig teljesitette azt, átlépte a 
fö sorompót a siker felé. 

Az önmüvelésnek ezen szilárdan elhatározott czéljára nézve, 
lényeges . dolog: hogy higyjünk e müvelődés kivibetőségébe. 

Hogy valamely nagy ezél bennünket határozott választásra búj on, 
látnunk kell, hogy azt elérhetjük. Azt az igazságot, bogy a hala
dás lételünk czélja, nem ugy kell vennünk, mint régi hagyományt, 
hanem ugy kell felfognunk és éreznünk, mint valódi tényt. Lel
künk eleped és elsorvad, ha bebörtönözik abba, a mit már elér-

-
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l'evé el te~zek hozzá azér hoc annak hibán felfoo ' , 

dályozZ3m . Midőn én az önmüvelés ez 'ljál'ól beszélek- ez ala 
értem, hogy annak őszintének kell lenni. hl:' &avakknl: nekünk 
az önmüvelést valóban és igav.áu sajá czélnnkka kell tennünk, 
,agyi: azt öuma",rráért kell vMaBztrumnk nem pedi'" csupán azér 



20 AZ ÖN~lOVELÉSRÖL 

hogy valami egyébnek eszköze legyen. É~ . én itt egy nagyon kö
zönséges és veszélyes hibát érintek. Nem kevés ember csak azért 
kivánja miveIni önmagát, hogy vagyont szerezzen és a világban 
emelkedjék; azonban az ilyenek tulajdonképpen nem jobbá lételt 
válaRZtanak, hanem valami reájok nézve külsőt és idegenszerüt; 
ily aljas rugó pedig csak korlátolt, felszeg, o bizonytalan növekedést 
eredményezhet. Az embernek, a mint mondám, o azért kelJ müvelnie 
magát, mert ember. Neki azzal a meggyőződéssel kell kiindulni, 
hogy valami felségesebb van benne, mint az egész anyagi világban, 
mint minden világokban, melyek az ő szemére és fülére hatnak; 
és hogy a benső tulajdonolmak egészen m<Í.snemü becsök és mél
tóságuk van önmagukban, mint annak az erőnek, melyet azok a 
külső dolgok felett adnak. Kétségen kivül az embernek dolgoznia 
kell, hogy helyzetét javitsa, ámde elébb önmagát kelJ javitania. Ha 

. elméjét nem tudja jobban használni, mint hogy testének szolgála-
o 

táért tÖlje, kinozza magát, akkor az ő sorsa a ll1üvelődésre nézve 
kétségbeejtő. 

Ez észrevételekben nem al\arok közömbösséget ajánlani a 
munkásnak külső sorsára nézve. Fontosnak tartom, hogy mÍllden 

o o 

osztályban minden ember birja fi. kényelem, egészség, az étel és 
öltözetbeli tisztaság, és alkalom szerinti magány és pihenés eszkö
zeit. Ezek önmagukban véve jók, arra nézve, hogy önmagukért ke
ressük, még inkább fontos e~zközök az önmüvelődésre, a melynek 
szószólója vagyok. Tiszta, kényelmes lakás, egészséges táphílékkal, 
hem kis segély az értelmi és erkölcsi haladásra. Egy ember, a ki 
nedves szobában, vagy esőnek és hónak kitett padlásszobában la
kik, szivja egy piszkos szoba romlott levegőjét, és siker nélkül tö
l'ekszil. enybiteni éhségét sovány, izetlen eledelével, abban a ve
szélyben van, hogy magát önző, kétségbeesett gondtalanságba sü
lyeszsze. Javitsák tebét sorsukat. Szaporítsák a kényelmet, sőt, ha 
lehet, szerezzenek vagyont becsületes eszl{özökkel, és ha sokba 
nem kerül. Az értelem igazi müvelése képes önöket elébb vinni 
világi dolgaikban, és önöknek fel kell használni azt erre a czélra. 
Csak vigyázzanak, nebogy ez a czél urrá legyen önök felett; ne
hogy rugóik sülyedjenek, a mint állapotuk javul; nehogy áldozatul 
essenek a fitogtatásban, fényűzésben és költekezésben a másokkali 
versenyzés nyomoru szenvedélyének. Tápláljanak valódi tiszteletet 
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önmaguk iránt. Érezzék azt, hogy saját természetök becsesebb min
den olyannál, a mi önöln'e nézve idegen. A ki n~m fogta fel saját 
eszes és szellemi lényének egy fénysugarát, a mely benne fensőbb . 
a világnál és rolwn az istenséggel, annál hiányzik az önmüvelés 
ama czéJjának igazi rugója, melyet a tökéletesedés legelső eszköze 
gyanánt adtam eJé. 

Rátérek az önmüvelésnek egy más fontos eszközére, és ez az 
állati v~tgyak ellensulyozása. A végett, hogy az erl{ölcsi és értelmi 
természetet emelhessük, el kell nyomnunk az állatit. Az érzékiség 
az az örvény, amelybe anynyi sok lélek belemerül és elvesz. 
Mekkora értelmi élet van belesülyedve, avagyonosabb osztályok
nál, az evés-ivási élvhajhászatba. A vagyonnak az a nagy átka, 
hogy azt az érzékek tele tömésére használják; a szegényebb osz
UUyllál pedig, habár hiányzik is a fényüzés, gyakran oly dobzódó 
élet foly, mely a szellem silj ,it ússa meg. Szomol'U látvttny vé
gig sétálni utcziíillkon és látni , hogy hány arcz hordja magán a 
tespedés és állati vadság bélyegét, melyet a zabolátlan kéjelgés 
idézett elő. A ki a lelket müvc)ni akarja, az érzéki vágyakat meg 

, 
l,ell fékeznie. Eu nem vagyok ama tan ügyvéde, hogy az állati 
táplálék nem volt uz cmbernck szánva; de azt erősen hajlandó va
gyok hinni: hogy czzel nálunk a dolnód<ísig élnck, hogy mi, mint 
nép, kevésbé ingerlő eleuelek által többet llyernénk a lélek vidám
ságápan, tevékenységc és élénkségébell. Minuellckfclett, ellgedjék 
meg, lelkökre kötnöm azokmk, a lük magasabb természetölwt ki
fejteni és emelni akarják, hogy óvakodjanak a szeszes italok hasz
nálású,tól. Ez a rosz szokás milldlm mások felett n.ma pusztit.'Ís ál
tal tÜllik ki, melyet az az embcr cszén, értelmén véghez viszen; 
ez az eredmény akkor is nagy mérvben mutatkozik, midőn a ré
szegség ki van kerülve. Nem kevé3, mértékletesnek nevezett em
ber, a kik maguk is ilyeneknek hiszik magukat, a szeszes it.'l.lok
tól való tartózkodásból megt.'l.uulták, hogy elméjök évekig homályos, 
gyenge . volt a mérséklett ivás mellett, a nélkül, bogy abántalmat 
gyanitallák. Sokan c városbn.n meg vannak félig fosztva értelmi 
erélyöktől, az élvezésl1ek oly foka miatt, a me!y egészen ártatlan
nak látszil{. A munkás osztálynak minden ellenségei között ez a 
leghalálosabb Semmi sem tett többet arra, hogy lekötve tartsa ezt 
az osztályt, hogy lerontsa önbecsiilését, megfoszsza igazi befolyá-
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a melynek akadályozására és elfojtására alalmlt a kormány, a sze
szes italok használásából ered; ha a szegény, a dolgozó-házakat, 
a börtönöket és fenyitő intézeteket nagy mértékben azok foglalják 
el, a kiknél az első és fő rugó It vétekre a pálinka-gyárból és kor
csomából származott; ha a gyilkosság és lopás, a tulajdon és élet 
elleni legiszonyubb megtámadások a leggyorsabban a mértéktelen
ségnek kifolyása, vajjon a kormány nincs-e kötelezve, hogy törvény
hozás útján megakadályozza az ily rettenetes társadalmi roszakat 
szülő, ingerlő szerek árulását? Vajjon a kormánynak soh! sem kell-e 
atyailag jámi el, soha sem ke11-e elmozditani a rosz tett okait és 
alkalmait ? Vajjon csak egy eszköz van-e a vétek elnyomására, t. i. 
n nyilvános, lealacsonyitó biintetés, a mely alábbvaló rosz a vétek
nél ? Vajjon a liOrmány bitorló-e, túlcsap-e a maga körén az által, 
ha megszorit egy törvényczikket, a mely semmi l\é~zelhető jót sem 
eszközöl, a mely sem a testre, sem a lélekre semmi jótékonyságot 
nem áraszthat, amely képtelel1ué teszi a polgárt, hogy hazája iránti 

tartozását lerója, és a mely mindenek felett az embereket a legtöbb 
vétek elkövetésére indit ja , melyektől a kormánynak legtöbb és 
legszentebb kötelessége megvédeni a társadalmat ? 

Most az önmüvelésnek egy más fontos eszközére jövök, és ez 
a kitünőbb elmékkel való érintkezés. Utaltam már arra, hogy saját 
tevél\enységünk lényeges kellék előmenetelünkre ; ámde mi nem 
a z é r t vagyunk alkotva, hogy egyedül éljünk és haladjunk. A tár
sadalom anynyira szükséges nekünk, mint a levegő vagy a táp
lálék. Egy gyermek, a lü merő egyedülvalóságra van kárhoztatva, 
s a ki ugy nő fej, hogy sem emberi lényt nem lát, sem emberi 
hangot nem hall , sok va(l tUlattaI nem mutatna egyenlő tehetséget; 
és egy embernek, a Idt soha sem hoztak saját elméjénél kitünőbb 
elmékkel érintkezésbe, valósziuüleg egy és ugyanazon sötét gondo
lati és cselekvési köre lenne élete végéig. 

Mi főleg könyvek által élvezzük a kitíínőbb elmék kel való 
érintkezést, s a közlekedés e nagy becsü eszközeit mindenki elé~·heti. 

A legjobb könyvekben nagy emberek beszélnek velünk, átadják 
nekünk legbecsesebb gondolataikat, s lelkeik et a mieinkbe öntik. 
Hála legyen Istennek a könyvekért. Ezek a távollevők és halot-
tak szavai, és minket az elenyészett korszakok szellemi életének 
örököseivé tesznek. A l{önyvek az igazi IdegyenJitőlc Azok meg-
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ajándékoznak mindenkit, a ki híven tanulmányozza, uemünk legjobb
jainak és legnagyobbjainak társaságá yal és szellemi jelenlétével. 
Nem baj, bárl1lily szegény vagyok. -7e111 baj , h1l. korom leggazda
gabbjai nem is térnek be bomályos hajlékomba. Ha a szent irók 
betérnek és helyet foglalnak feclelem alatt, ba lIiltOll átlépi küsz ö
bömet, hogy nekem a paradicsomról zengjen, Shakspeare, bogy 
megnyissa előttem a képzelet világait és az emberi szív müködé
seit, és Franklin, hogy engem az ő gyakorlati bölcseségével gaz
dagitson, én nem búslakoclom az értelmi társaság hiánya. miaU, és 
müvelt emberré lehetek, bárha ld vagyok is zárm az úgynevezett 
legjobb f..'irsaságból azon a helyen, a hol én élek. 

Hogy az önmüvelésnek ez az eszköze sikeres legyen, a7! em
bernek oly könyveket kell yálasztania, a melyeket helyes gondol
kozásu, erős elp1éjü, valódi gondolkozó emberek irti\.k, a kiknek, a 

mások mondásainak ismétlés általi felhígitásll. helyett, maguknak is 
van va.lami mondani valój ok, és azért irnak, hogyamegtelt, ko-

• 

moly lelkeknek könynyebbiUést nyujtsanak; ezeket pedig nem kell 

időtöltésből feliUetesen átlapozni, hanem szoros figyelemmel és az 
igazság tiszteletteljes szeretetével kell elolyasni. A könyyek meg

választá.sában sokat segíthetnek nekünk azok, a kik nálunknál töb-
• 

bet tanultak. De végre is legjobb, hogy c részben legtöbbet saját 
ízlésünk határozzon. Egy emberre nézve nem mindig azok a legjobb 

könyvek, melyeket a bölcsek ajánlanak, hanem gyalu·abban azok, me
lyek az elme különös szükségeit, természetes szomJát kielégitik, s 
ennélfogva érdeket gerjesztenek és állandósitják a gondola.tot. És 
itt, nem csak a könyvek szempontjából, de más teldntetekből is 
jó lesz megjegyezni, hogy az önmüvelésnek az egyénnel változnia 
kell. Minden eszköz nem talál egyformán mindenkire. Az embernek 
szabadon kell kifejteni önmagát, s tisztelnie kell ama különös ado
mányokat és hajlamokat, a melyekkel a természet őt másoktól 
megkülönbözteti. Az önmüvelés nem kivánja az egyéniség feláldozá
sát. Az nem alkalmaz rendesen egy felállitott gépezetet arra nézve, 
hogy minden embert egy tökélynek nevezett rideg mintába erősza.
koljon. Miként az emberi arcz, a melynek millclnyájnnknál ugyan
azon vonásai vannak, végnélkül különbözik az emberi nemnél, ugy 
hogy két egyénnek nincs ugyanazon arcza: igy az emberi lélek is, 
a melynek ugyanazon nagyszerii tehetségei és törvényei va.nna.k 
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végtelenü! különböző alakokra terjed ki, és sajnálatra méltólag korlá
tolva lenne, ha a mlivelés módja azt kivánná az embertől, hogy 
ugyanazon leczkét tanulja és ugyanazon szabályok előtt hajoljon meg. 

Tudom, mily nehéz dolog, különösen azokra nézve, a lök sok 
időt forditanak kézi munkára, hogy figyelmöket a könyvekre irá
nyozzák. Az ilyenek törekedjenek legyőzni a ne!1ézséget az által, 
hogy mély érdekli tárgyakat · válaszszanak, vagy olvassanak együtt 

• • • • 

azokkal, a ldket szeretnek. A könyvek helyét semmi sem tudja 
ldpótolni. Azok vidámító ~s megnyugtató társak a magányban, be
tegségben, sorscsapásokban. A két continens vagyona sem 'pó
tolná ki azt a jót, a mit ezek nyújtanak. Gyüjtsön, ha lehet, 
nlÍnden ember nehány jó könyvet fedele alá, s igyekezzék maga és 
családja számára hozznjutni valamely társulati könyvtárhoz. Ennek . . 

majdnem minden fényüzést fel kellene áldozni. 

Napjaink . egyik legérdekesebb vonása az, hogy a könyveket 
szaporítja, s a társadalom minden osztályaiban · osztogatja. Az em

ber kevés öszszegen az angol irodalom legbecsesebb kincseit meg

szerezheti. A mely könyveket egykor drága voltuk . miatt csak ke

vesen szerezhettek meg, azokhoz most hozzájuthat a sokaság; s 

ezen az úton . a szokás oly változási ponton van a társadalomban, 

mely a nép müvelődésére nagyon kedvező. Az emberek most tanul
nak magukra tanulmányozni és gondolkozni, öszszefüggőleg nyomoz
ni a tárgyakat, meghatározni magukra, mi foglalja el elméjöket, s 
minden tartományok és idők embereinek ismeretét, eredeti néze
teit 'és okor;kodásait segitségökre hívni, a helyett, hogy legtöbb 
ismereteikre és gondolataik tárgyaira nézve az esetleges hirtől és 
szabad társalkodástól függenének, a helyett, hogy itéleteiket a tö· 
meg között alkotnák, és fő ösztöneiket embertársaik szavától nyer
nék; az eredménynek pedig az itéletbeli meggondoltságnak, függet
lenségnek, s a korábbi idők előtt ismeretlen fclvilágosodási teljes~ 
ségnek kell lenni. E hallgatag tanitókat, a könyveket, az egész 
társadalomban terjeszteni anynyi,' mint nagyobb eredményeket viv
ni Id, mint fl. tüzérség, a gépészet és törvényhozás esz];:özölnek. 
Békés múködésök feljiil l{ell hogy mulja fl. vészes forradalmal<at. A 
művelődés, melyet az irodalom terjeszt, ldmondhatatlan jó az egye
sekre nézve, s egyszersmind a nemzetek állandó birtokává leendő. 

Az öumüvelOd.ésnek egy más fontos eszköze az, hogy magun-
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kat tegyük szabaddá az emberi ' vélemény és példa hatalmtít61, 
. ldvéve, ha már eze1{et saját higgadt itéletiinlt helybenhagy ta. Mi 

mindnyájan hajlandók vagyunlc azok szin vonalán marndni, a kikkel 
együtt élünk, ismételni szavaikat, s lelldinket és testünl{et azok 
divata szerént öltöztetni, innen van a mi jellemiinknek és életünknek 
szellem nélldili bénasága. Legnagyobb veszedelmünk nem a körültünk 
levő gonoszoktól ered, hanem a földies, nem gondolkozó sokaságtól, 
a melyet egy idegen rugó, mint egy árt, tova hajt, s minket is ma
gával ragad. Még a ldtíínő elmék befolyása is árthat nekünl, az 
által, ha minket véleményeik szolgai cl fogadására vezet, s szellemi 
tevél,enységünket meggyengiti. A más elmékkel való érintkezés' fő 
haszna abban ~íJJ, hogy felébreszszék a miénket, élesitsék az igazság 
iránti vágyainkat, s gondolatainkat régi llyomaikoIi túl vezesséle 
Nekünk szükségünk van a nagy gondolkozókkal való viszonyra azért, 
hogy az minket is gondolkozóIdd, tegyen. Az önmüvelés egyik fő mes
tersége abban áll, hogy a gyermeldes . tanulékonyságot, a mely há
lásan üdvözli a világosságot, bármely embertől jőjön is, egyesitse 
férfias ellentállás sal a bármenynyirc dívatozó véleményekkel, s bár
mily átalánosan tisztelt befolyásokkal szemben, a melyek nem férnek 
öszszc szabad itéletünkkel. Erősitsél{ önök ldtartóall és lelkiisme
retesen saját eszöket más embercl, értelme által, azonban nem lwl! 
azok előtt megalázni. Különösen ha önökben Isten szaváról vagy a 
világegyetemről valamely nézet, érzemény vagy oly v6gy támad, a 
mely fensőbb rendünck tetszik annál, a mit másolmái talrtlnak, 
vegyék tiszteletteljes figyelembe, s kutass~ík azt komolyan és iinne
pélyesen. Ne higyjenek annak vakon, mert csalódús is lehet; ámde 
lehet az önökben élő és mozgó istenség, az igazsrtgnak és I{öteles
ségnek bár nem természetfeletti, de mégis legbecsesebb új ldjelen
tése j és ha az vizsgálódás ubín ilyennek bizonyul, akkor önöket 
ettől semmi lárma, szidalom, vagy elhagyatottság el ne trtntoritsa, 
Legyenek hivek saját legfőbb meggyőződéseikhez. Ha hiven követ
jük saját lelkünk sugalmát, a mely valamivel tökéletesebbre tanit 
mint a míre másol, tanítanak, akkor az a szellemi erőnek és előme
netelnelc oly tudatát szerzi meg nekünk, a milyent az a felsőbb vagy 
alsóbb sorsu l{özember soha sem tapasztalt, a Id ugy jár korának 
vert útain, ll. mint forgat ják. 

Tudom, némelyek csodálkozni fognak azon, hogy én, liépesnek 
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tartom a népet az igazság ily sugallatainak és csillámainak felfogásá
ra. Az emberek közönségesen azt gondolják, hogy ezek lángelmék 
tulajdona, a kik azért l:lzületnek, hogya sokaság elméjének törvényt 
adjanak. A természetnek kétségen kivül meg van a maga nemesi
rendje, s egynehányat szétküld, hogya" vil~g világossága" legye
nek. De az is igaz, _ hogy _ mindenkibe ugyanazon isteni szikrának 
egy bizonyos része van adva; mert a sokaság nem tudná szerető 
tisztelettel fogadni a kevesek elevenitő befolyását, ha lényegileg 
mind a kettőben nem ugyanazon szellemi élet volna. li sokaság 
lelke nem tétlen anyag-halmaz, azért teremtve, hogy ellentállhatat
lanul elfogadja kivülről a benyomásokat. Azt nem csupán a külső 
nevelés idomit ja ; hanem van benne egy vele született erő, egy 
gondolatrugó. Még a gyermek esze is túlmegy leczkéjén, s oly kér
déseket teszen, a melyek a legbölcsebbet is megfogják. A gyermek 
is vet fel - oly feladatokat, melyeket a bölcsészet -évszázadokon át 

törekedett megoldani. De most e tárgyra nem terjedhetek ki. En

gedjék meg csak annyit mondanom, hogy az eredeti gondolkozás ereje 
kiUönösen azoknál nyilvánul, a kik az előmenetelt szomjazzák és 

készek kifejteni egész természetöket. Az ember, a ki azon ön
tudatra ébred, hogy ő haladásra és tökéletességre van teremtve, új 

szemekkel tekint magára és a világra, a melyben él. E nagy igazság 
mélyen felrázza a lelket, széttépi az eszmék régi kapcsolatát, és 
újakat állit fel, éppen mint egy vegytani llatalmas erő a természeti 

állományokkal érintkezé~be hozatva, felbontja a régi rokonságokat, 
melyek a részecseket öszszekötötték, s újba rendezi. Ez igazság 
különösen segit behatolnunk az emberi élet titkaiba. Az által, hogy 
kijelenti nekünk lételünk czélját, arra segit minket, hogy jobban
jobban felfogjuk azt a. csodálatos, végetlen ren~zert, ' a melybe mi 
tartozunk. Egy közrendü ember, a ki hiszi, hogy I~tennek fő czél
ja a tökéletesedés, az emberi szellem kifejtése, inkább ismeri a 
mindenség titkát, jobban felfogja. a. rajta. kivül és belől levő világ 
összhangját, bölcsebb magyarázója a gondviselésnek, s az előtte 
lefolyó eseményekből a kötelességnek nemesebb leczkéit olvassa ki, 
mint a legmélyebb bölcsész, a kinél e nagyszerü központi igazság 
hiányzik. E szerint a világosság, a benső kijelentés nem szoritko
zik csak egynehány kedvelt kevésre, hanem mindenkivel közös, a 
ki magát a nemes önmüvelődésre szenteli. 
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Az önll1üvelésnek egy más eszközét mindenld feltalálhatjn. 
saját tíllapotában és foglnlko7.ásában, bármilyen legyen \s az. Ha 
időm volna, végig mehetnók n7. élet mintlen állapotán, a legfónye
sebbtől a leghomályosa.bbig, ÓS Jllegmutathatnál11, miként nyujt min
denik folytonos segélyt a tükélyesbiilésre. Dc én esak egy példát hozok 
fel, s ez egy oly ember, a ki kézi mnnkája ntlín él. Ezt az önmUvelés 
eszközóvé lehet tenni. Tndniillik az enJber majdnem minden murtkánál 
Ideseréli erejét vele egyenlő dijjal, vótohirl'al, vagy valamely más tel'
mók kel. Más szavakkal, a munlm s7.er7.ődések, üzletek és l{ölcsönös 
kötelezések rendszere. Az oly r.mber pedig, a ki bárminő munkájával 
arra törekszik folytonosan, hogy kötelezettségének teljesen eleget 
tegyen, hogy mUllldját híven végezze, hogy becsületes legyen, nem 
azért J1Iert "legtovább tart n. mi bccsiilctes" hanem ai': igll.zs,íg kell vi
ért, és hogy milHlen embernek megadja nzt, n. mi az ÖVÓ, az ily mUI1-
l"ís folytonosalI épi ti lIJagliban az erk\ilcs és vallás egyik legnagyolJb 
elvét. Minden csapás, Jnelyct Ő teszen az ftWl'e, vngy n földre, vagy 
bármelyanyagrit, fi 11l'~lyből (lolgozik, llóJnileg elősegiti n? Ő ter~ 

mészeténok javulását. 
De ez még nem minden. A II ilII tIm jútékonyság és igazsíÍg 

iskolája. Hogy az ember magát fentnrtsa, swlglUnia. kell nulsolmak. 
Valamit tennie, vagy Jétesitnill azok l(éllyehnél'll éli lwtIvteJésére. 
Az fL gondviselésnek egyik ]cg~zeblJ rendelése, hogy az Clllhel' hasz
nos legyen, ha élni nlml'. E hllS?l1ossúgnak éppen oly t:zélnak kell 
lenni az ő munlníjáball, wint a? életszol'zésnek. Neld lÍjJpen ugy 
ken törőUni azok javítva!, a ki1mok dolgozik, lllint a magáéval; s 
midőn ezt teszi, miLl{jnjz7.i\dtsá~: a IÍs munl\IÍ,ja kilzött ugy Idv!Ln 

• 
szolgálni másnak, mint magánnk, akkor (j éppen oly iga7.!ín gyakoL'-
lóllik és öregbedik a jótékonyslígllfln, mintha nagy kézzelosztaná 

• 
az ajándékot fi szegényeknek. Az ily jlltlol, megszenteli éli megne-
mesiti lt lcgkiizöHségcllobb foglalkozást. Különös, hogy LL Jlltmkás 
emberek nom goudolnak jobbalL l\1ullká.ik r0l'll/llIt Itaszllos voltával, 
li c miatt )Jem tülálvak nzokbtlJl j6télcqlly gyönyöl't. E Hzé!) v,tro!:l 
luí.zaival, bútorai val, piaczaival, nyilvlínos Bétatél'oivcl é8 KZíllntalrlll 
lcényelmeivel együtt a IlIcstl:remben:k öS 1IH1S JlHUlkiísok kezeinok 
munkája, 8 vajjon HeIn kell· e \lekik önzetIell öl'ülllll1el ül'v(J lldelli 
munluíjoknak'l Azt Itilllld az (mibe)', llogy egy ,teli vagy liőu lliveR , 

midőn Bgy általct épitett ház Iticlleit eUlallld, igy lizól liHtgltbltl1: n() 
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munkám mindennap és minden órában kényelmet és élvezetet 
llyÚjt egy családnak, s halálom után egy évszázadig, vagy még to
vább is, midőn én alszom a porban, jótékony menhely, otthonias 
gyülhely, a szeretet hajléka lesz"; s vajjoll e gondolatra nem támad
na-e lelkében nemes megelégedés? E szerént a közönséges mun-

-

kának a szívjósággal való ily öszszeszövődése az, a mi annak erőt 
ad, s a mi azt a lélek szokásává teszi. 

Ismét. A munkát ugy lehet végezni, ~ogy az a léleknek fő 
rugója legyen. Bármi hivatása legyen egy embernek, az legyen az ő 
szabálya, hogy töltse be l{ötelességeit teljesen, tegye a legjobbat, 
a mit csak lehet, s e szerént folytonosan haladjon a maga hivatá
sában. Más szavakkal, a tökéletességnek az ember szemei előtt 

kell lebegnie, és én ezt nem azért sürgetem, mert hasznos a tár
sadalomra nézve, nem is amaz őszinte örömért, a melyet az ember 
jól végzett munkája látásán érez. Ez az önmüvelésnek fontos esz
köze. Ez úton a tökéletesség gyökeret ver a lélekben, s az ember 
üzleténél sokkal tovább terjed. Ó irányt nyer a tökély felé mind
arra nézve, a mihez fog. Az életnek bármely osztályában a hanyag 
és tisztátalan foglalkozás inkább sérti őt. Cselekvési sinormértéke 
emelkedik, s közönséges hivatása körében való alapossága által 
mindent jobban végez. 

Van egy körülmény, az élet minden állapotában előforduló, 

melyet az ·önmüvelésnek hasznára lehet és kell forditanunkl\1inden 
állapotnak, bármilyen legyen is, megvannak nehézségei, veszélyei 
és fájdalmai. Mi megkisértjük tőlök menekülni; ' kedvezőbb sors, 
sima ösvény, vigasztaló barátok és háboritlan szerencse után esen
günk. De a gondviselés vihart., romlást, ellenségeskedést, szenvedést 
támaszt; és ama nagy kérdés: vajjon bizonyos czélért élünk-e, 
vagy nem, vajjon szivben, lélekben erősödünk-e, vagy gyengék és 
szánalomra méltók leszünk, semmi egyébtől nem függ annyira, mint 
attól, hogy miként használjuk fel e kedvetlen körülményeket. A 
külsö roszaknak az a rendeltetése, hogy szenvedélyeinket iskolázzák, 
s tehetségeinket és erényeinket áthatóbb tevékenységre serkentsék. 
Néha ugy látszik, bogy ezek új erőt teremtenek. A nehézség eleme 
az embernek, az ellentállás pedig igazi munkája. Az önmüvelés 
soha sem halad 'oly sebesen, mint midőn a kellemetlen körülmé
nyek, az emberek vagy elemek ellentállása, . az idők váratlan vál-
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tOZ<Ísai, vagy a szenvedés má.s alakjai, a helyett, hogy elcsüggesz
tenének, saját belső segédforrásainknt utalnak, Istenhez forditanak 
erőért, felvihígositják előttünk életünk nagy czélját, és csendes el
hat.trozással ihletnek. Semmi nagyság, semmi jóság nem ér sokat, 

, 

11a e tüzekben nincs megpróbálva. A sallyaruságot nem kell azért 
'keresni. Elég gyorsan eljön az magá.ra is, és inkább abban a ve-

. szélyben vagyunk, 110gy belesiilyedünk, mint abban, hogy szüksé
giink van reá. De midőn Isten bocsátja reánk It próbáltatásolutt, ak1,or 
az önmüvelődésllek nemes eszközei, s mint ilyeneket vidáman kell 
fogadnunk és viselnünk. E szerént állapotunk minden részét az Ötl

müvelés szolgálat..'Íba állithatjuk. 
• 

Az önmüvelésnek még csak egy eszl,özére van időm tekinte-
tet vetni. Ezt megtaláljuk a mi szabad lwrl11ányzatunl{ban, politikai 
yiszonyainkban és kötelességeink ben. A szabad intézményeknek 
nagy jótékonysága az, hogy sokat tesznek egy nemzet elméjének 
felébresztésére és tevékenységben tartására. Azt mondják, hogy a 
néptömeg nevelése szükséges a köztársaság fentartására; de az is 
éppen oly igaz, hogy a köztársaság hatalmas eszköz a néptömeg 
nevelésére. Az a nép egyeteme. Egy szabad államban IW1l10ly fele
lősség van minden polgál'on; nagy tárgyak megvitatalldók; nagy 
érdekek meghatározandók. Az egyén hivatva van határozni milliók 
jólétét és az utókor sorsát érdeklő rendszabályok felett. Neki nem 
csak szülőföldje benső viszonyait kell tekinteni, hanem más orszá
gokkal való lmpcsolatát is, és itélnie egy oly igazgatás felett, mely 
az egész polgáriasult világot illeti. A nemzeti fenségben való ré
szesedésnél fogva hivatva van a közszellemet, a közjó iránti teldnte
tet ápolni. Valaki e kötelezettségelmek hiven meg akar felelni, az 
nemes önmüvelést gyakorol. A nagy nyilvános kérdések, a melyek 
körülötte megosztják a véleményeket, és komoly vitát szülnek, szük
ségképpen erősitik értelmét, s ahoz szoktatjtlk őt, hogy önmagán 
túl tekintsen. Ö oly lelki izmosságra, erőre és lelki gyarapodásra 
teszen szert, mely zsaruok hat.'tlom alatt ismeretlen. 

Azt mondhatná valald, hogy én azt rajzolom, mit a szabad in
tézményeknek az egyén jellemére nézve tenniök kell, nem pedig 
azok valódi hatályát; megV8.110111, hogy ez elleuvetés is igaz. A mi 
intézményeink nem müvelnek minket ugy, a mint tehetnék és 
tenniök kellene; és il. hiány fő oka Yilá.gos. Ez a l)árt,szellem ereje; 

, 

, 



, 

AZ ÖN&IÜVELÉSnÖL 31 

ennek befolyása oly rontó, s oly végzetszerü az önmüvelésl'e nézve , 
hogy Mnytelen vagyok ettől óva inteni mindenkit, a ki tökéletes
ségre vágyik. Nem mondom, hogy ez elpusztítja az önök hazáját. 
Ez gonoszabb haddal támadja meg önököt. Ennek természetes és 
szüntelen való zsákmányai az igazság, jogosság, egyenesség, helyes 
bánás, józan itélet, önmérséldet, és a kegyeletes érzelmek. 

Nem mondom, hogy ne vegyenek részt a politikában. Az önök 
körül lr.vő pártok l{ülönböznek egymástól jellemre, elvre, szellemre 
nézve, bárhá sokkal kevésbé, mint a szenvedélyek nagyitása erosi
ti; és a menynyiben a lelkiismeret megengedi, minden embernek 
védeni kell azt, a mit legjobbnak gondol. Azonban egy tekintetben 
minden 11árt megegyezik. ~1indnyájan ápolják azt a veszedelmes 
szellemet, a melyet én most kárhoztatolL Mindenikökben párt-

, 

szellem dühöng. Társitsátok az embereket valamely jó vagy rosz 
czélra, s állitsatok velök szembe egy ellenkező érdekü pártot, 
és bennök rettenetes tevékenységbe jő egy új szenvedély, amely 
az őket társitó eredeti érzeményWl teljesen különbözik, egy vad, 
heves buzgóság, mely főleg az azok irántI utálatból áll, a kik tő
lök különböznek. Ugy látszik, hogy az emberi természet képtelen 
erősebb, kérlelhetlenebb szenvedélyre. Elég nehéz dolog egy egyén
re nézve, hogy midőn valamely érdek ért vagy véleményért harczol, 
elnyomja büszkeségét, makacsságát, a győzelem szeretetét, boszusá
gát és más személyes érzelmeit. De csatlakozzék ő ugyane harczra 
egy tömeghez, s azonnal minden önmérséklet nélkül az ő egyéni 
keblét, valamenynyinek indulatossága , makrancsossága és boszu 
vágya foglalja el. Párt jának diadala mérhetetlenül kedvesebb lesz 
előtte amaz igaz vagy hamis elvnél, mely a szakadás eredeti oka 
volt. A czivódás tusává válik, nem elvért, hanem hatalomért, győ
zelemért; s az ilyen harczoknak kétségbeesett és gonosz volta nagy 
terhe a történetnek. Valójában keveset határoz az, a miért az em
berek megoszlanak, legyen az egy talpalatnyi föld, vagy elsőség 
valamely menetben. Kezdjék csak el a harczot érette, az önakarat, 
a roszakarat, a győzelemért égő düh, a megaláztatás és legyőzetés 
félelme a harczot élet és halál kérdés évé teszik. A görög vagy 
keleti birodalom meg lön renditve alapjában ama pártok által, a 
melyek csupán az amphitheatrumban vívó szekérharczosok érdeme 
felett ha~onlottak meg. A pártszellem különöseu ellensége az erkölcsi 

, 

, 
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függetlenségnek. A mely arányban Ittasul meg az ember attól, 
abban az arányban lát, hall, és itél az ő párt jának érzél,eivel és 
értelmével. Feláldozza emberi szabadságát, s azt a jogát, melynél 
fogva saját elméjét használja és a szerént szóljon, és viszhangozza 
ama tapsokat és szitkokat, a melyektől a hazát csengeni a pártve
zérek és szenvedélyes párthiveik jónak látják. A pártokban egy 
ponton sem lehet bizni, de oly kevéssé egy ponton sem, mint az 
ellenfelek jellemére nézve. Ezek, ha önök hihetnek annak, a mit 
hallanak, mindig elvtelen és igazság nélküli emberek, a kik cl van
vak merülve az önzésbe, és saját maguk fölemelkedését szomjazzák, 
bárha hazájok romlásán is. Midőn még fiatal voltam, iszonyodással 
hallottam majdnem szitkok közt emlittetni ama férfiak neveit, a 
kiket lwrábbi ellenségeik most nagyszerü elvek harczosai gyanánt 
üuvözölnek, s a legnagyobb közbizaIomra tartanak érdemesnek. Soha 
sem feledem a kora tapasztalat e leczkéjét, me ly a l{ésőbbi évek-
ben még erősödött. . 

• 

A mi jelenlegi politikai viszong~ísinkról természetesen nincs 
mit szólanom. Azonban a divatban levő pártnézetek közt vannak 
bizonyos vádak éR ellenvádak, melyek a társadalmi helyzet különb
ségein alapulnak, s a melyek oly hátrányosaknak tetszenek nekem 

• 

az egyének és a közönség müvelődésére, hogy egy pillanatnyi szem-
ügyre vétel nélkül nem hagyhatom azol\at. Egy felől azt mondják, 
hogy a gazdag hajlandó elnyomni a szegényt; másfelől pedig, hogy 
a szegény rosz szemmel es ellenséges czéllal tekint II gazdag bir
tokára. E ldábálások éppen oly igaztalanok,' mint erkölcstelenitők. 
A mi a gazdagokat illeti, kik népességünknek . csak maroknyi ré
szét teszik, a kiknek egyetlen sajátságos lüvánságuk sincs, s a mi 
'még több, a kik aránylíig kevés részét birják az országnak, bámu
latos, hogy . ezek miként lehetnek aggodalom tárgyai. Hol van ez 
országnak roppant és szüntelen növekedő vagyona? Egynehány 
kézben van-e? nehány erős szekrénybe van-e halmozva? Majdnem 
oly változatosan el van szórva, miként a légkör, birtokost változtat 
az évszakokkal, s a gazdagtól a szegényhez megyen, nem erőszak, 

hanem az utóbbi osztály szorgalma és ügyessége által. A gazdagok 
vagyona anynyi, mint egy csepp az oceánban; és jól ismert tény az, 
hogy kÖiZöttünk azok, a kik vagyonosságukról hiresek, alig gya
korolnak politikai hatalmat a közönség felett. Nem lehet állitani, 

• 
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hogy a gazdagok teljesiteuék egész kötelességeiket; hogy maguké-
vá tennék a társadalmi helyzet nagy czélját, a nép értelm~nek, 

jellemének és helyzetének emelését; de hogy ők részvéttel vannak 
felebarátaik fisikai szenvedései iránt, hogy bőkezüleg adakoznak 
a szegények felsegitésére, s a közhasznu intézetek fentartására, azt 
nem lehet tagadni. Közöttük bámulatos példányai vannak az ember
szeretetnek. Semmi okunk sincs arra, hogy őket, mint a nép ellen~ 

ségeit, gyanusitsuk. 
Nem kevésbbé kárhozatosnak tartom azt a munkás osztályok 

elleni zajongást is, mintha czéljok volna a vagyon felforgatása. 
Ha népesedés ünk e részének átaláuos helyzetére és jellemére gon
dolunk, ha eszünkbe jut, hogy ők islwlák és templomok közepette 
születtek és éltek; hogy ők haszonhajtó munkásságra nevelve az 
élet sok kényelmeit élvezik; hogy legnagyobb részének van valami 
vagyona, s még többet remél szerezni; bogy nekik rendkivüli esz
közeik vannak sorsuk javitására; hogy ők a családi élet erős köte
lékeivel kényelmes otthonjaikhoz vannak fűzve; hogy gyermekeiknek 
oly nevelést tudnak adni, melynélfogva a társadalmi állás előnyei ért 
versenyezhelnek, s nevelésök által egy fensőbb polgárisodás szoká
saiyal és jelesb tulajdonaival meg vannak barátkozva ; ha mindezek 
eszünkbe jutnak, képzelhetjük-e, hogy ők oly esztelenül vakok len
nének érdekeik, süketek az igazság és vallás igényei, gondatlanok 
családai k békéje és biztonsága iránt, anynyira, hogy készek lenné
nek öszszetörni a társadalmi rendet azért, hogy feloszszák maguk 
közt a gazdagok vagyonát, mi alig lenne elegendő őket csak egy 
hónapig is fentartani? Kétségenkivül a társadalom n1Índen lépcső

zetén van bizonytalanság; ennek pedig lenni is kell mindaddig, mig 
a társadalmakat oly magosabb művelődés újjá nem teremti, amely . . 
elérje és elevenitse a nép mÜlden osztályát; de én azt hiszem, hogy 
a földön egyetlen pont sincs, a hol a tulajdon biztosabb volna, mint 
itt, mert sehol sincs oly egyenlő Jeg és igazságosan elosztva. At, 
aristoluatikus országokban, hol a vagyon roppant tömegekben vall, 
mely részrehajló törvényhozás által évszázadokon át csak nehány 
kegyelt családnak van örökül adva, és hol a tömeg, huzamos idő
kig tartott alvás után, értelemre, önbecsülésre és jogainak ismeré
sére ébred: ott a tulajdon támadásnak van kitéve, a mitől nálunk 
nem lehet félni. Igaz hogy itt is, mint mindenütt, vannak a társa-. 3 . . .. 
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dalóm kevésbbé vagyonos tagjai közt, elégületlen, kétségbeesett embe-
rek; készek a zendülésl'e és polgári harcz ra ; dc az is igaz, hogy 
e h!!-zának legszembetiínőbb és tiszteletreméltóbb díszét a nagy 
munkás osztály értelmességében, jellemében és helyzetében lehet ta
lálni. Nekem ugy tetszik, hogy itt a nagy veszély a tulajdonra 
nézve nem a munkástól jön, hanem azoktól, a ldk hamar meg 
akarnak gazdagodni. Például, e l{öztál'saságban, sem a nyugtalan
lwdók, sem a consel'vativek egy tényt scm tartottair a tulajdon
joggal anynyira ellentétesnek, mint amaz új törvényt, a mely egy 
társulatot felhatalmaz, hogy szabaci hidat építsen egy másiknak 
tőszomszédságában, a melyet egy korábbi törvényhozás engedélye
zett, és a melyet kizárólagos jog reményében épitettek volt. l~s 
kiktől származott a tulajdonnak e vélt megtámadása 't A nivclliro
zoktól-e? azoktól-e a kiknek munka l,cll? amaz emberektől-c, a 
kik hajlandók a gazdagok megalázására 'I Nem; hanem az üzlet 
embereitől, a kik haszonhajtóbb üzlet folytatására vágyunk. Ismét, 
történt e köztünk esemény oly alkalmas arfa, hogy lerontsa fi bi-

, 

zaltnat, s a népet a pénzes oRztáJy el:en ingerelje, mint nérnely 
bank-intézményeinknek büntetésl'cméltó ros" kezelése az utóbbi idők
ben? És honnan jött ez? a gazdagoktól"e, vagy a Rzegényektől'? ll. 

szántóvetöktől-e, vagy az üzlct embel'eitöl'? Ki gyakorolja lCg'Bzéle
sebben, kérlek, a társadalomban a fosztogatás müvót 't Nem több va
gyont csikarnak-e ld a hirtelenvaló, vagy bccflüJctclJenes bukások II 

tulajdonosok kezeiből, mint a rablók és tolvajok 'I Vajjon egynehány 
elvtelen nyerész olykor nem több roszat és szenvedést okozott-c, 
mint egy állambörtön minden lakói? E szerént ll, tulajdon nagyobb 
veszélyben van azoktól, li kik vagyonra áhitoznak, mint azoktól, ll. 

kik homlokaik verejtéke után élnek. Azonban én nem hiszem, hogy 
az intézményt ezek bármelyike is komoly veszéJylyel fenyegetné. A 
társadalomnak minden előnyei a szorgalomban, hasznos mesterségek
betl j kereskedésben, tuuományokban, jogismében, testvéries egyesség
ben és gyakorlati kereszténységhen, mind mcg anynyi kerltéllck fl he
csületesen szerzett vagyon körill, meg anynyi torlaszok a forraua
lomszerli erőszak és ragauozás ellenében. Ne kinozzuk magunkat 
hasztalan aggodalmal<kal, II még inkább ne kCHeritHUk Tflllgunl<at 
kó1csönös kárhoztatásokkal egymás ellen. Ne legyen ott egyik osz
tály a másik ellensége, a hol mindeniknek egy közös érdeke van. 

l , 
, 
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Az emberck bilnt·c ingcrlésénck egyik biztos útja őket blinö3 czélokkal 
gyanusitani. Mi nem biztosit juk vagyonun]{at a szegények ellenében . , 
ha őket átaléÍnos rablás tervével vádoljuk; a gazdagot sem tesszük 
a tttl'sadalom barátjá vá, ha őt a nél? iránti ellenségeskedéssel bé
Jyegezzük. Minden llártok ' közt azok a legveszedelmesebbek, a me
lyek l{ülönböző társadalmi helyzeteken alapulnak, s az ilyenek a 
föld egy országában sem olyalapnélküliek, mint a mienkben. 

A legjobb emberek, l{ülönösen a vallásosabbak, közt van
nak olyanok, a kik a pártok eröszakoslwdása és csa.lfasága miatti 
undorból, minden politikai tevékenységtől visszavonulnak. Az ilye
nek, nézetllm szerint, hibáznak. Isten őket polgári viszonyok közé 
helyezte és polgári kötelmeket szabott rájok; s éppen oly ke
véssé szabad, hogy ezen kötelmektől vlsszahuzódjanak, mint 
a fiui, férji és atyai kötelességektől. Ük sokkal tartoznak hazájok
nak és ezt le l<ell róniok az {tltal, hogy elősegítsék a véleményök
hez képest legjobb embereket és rendszabályokat. Azt se mondják, 
hogy ők semmit sem tehetnek Minden ember jót teszen hazájával, 
ha meggyőződéseihez M. Minden párt Jwrlátozva van a benne levő 

emberck jobb részének szelleme által. A pártvezél'ek kénytelenek 
megkérdezni mindig, hogy pál'tjok mit türhet el, és e szerén t módo
sitaniok rendszabályaikat, nehogy párt jok oly embereivel ütközzenek 
össze, a Jüknek elvök van. Egy jó ember, a ld nem veti magát 
gyáván alá a testületnek, a melylyel együtt cselekszik, hanem azt 
részrehajlás nélkül megitéli, szabadon megbirálja, kimutatja hibáit 
és pártolását a rosztól visszavonja, az ilyen jót tesz környezetével 

. . 

éi:! nemesen müveli saját elméjét. 
Én teljes tisztelettel tanácslom minden hallgatóimnak, hogy 

vegyenek részt lmzájok politikai ügyeiben. Ez egy népnek valódi 
islwlája és sokat tesz annak nevelésére. Tanácslom önöknek, . hogy 
igyekezzenek tiszta világos megértésére azon tárgyalmak, a melyek a 
társadalmat izgalomban tartják, s a helyett, hogy hiába vesztegetnék 

. cl szabad iuejöket az azok feletti szenvedélyes beszédek által, ta
nulmányozzák inkább azokat. Ha a néptömeg jobban használná azt 
az időt, melyet a napi hirckre veszteget, al,kor jobb::\.ll megism~~" 
kednék hazája alkotmányával, törvényeivel, .történelme- és érdelcel-. 
vel, s ily módon otthonossá tenné magát ama nagy elvekb~n, 
melyek az egyes rendszabályokat határozzák. A mely arányban a ~ép Ily 

, 
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szellemben előhalad, azon arányban szünik meg a politikusok játszi
labdája lenni. Ekkor a kik az ő szavazatát keresik, nem szenve
délyeihez intézik szavaikat, hanem él'telméhez. "Ekkor nem csak 
névleges, hanem valódi befolyást gyakorolnak a kormányra s a haza 
sorsára, s egyszersmind előmozditják saját maguk gyarapodását is 
az igazságban és erényben. 

Nem szabad félbehagynom e tárgyat, a politikát, tekintve 
az önmüvelés eszközének szempontjából, mig az uj ság okról is 
nem szólok; mert a néptömeg fő olvasmánya ezekből áll. Ezek a 
sokaság irodalma. Szerencsétlenségre ennek fontosságát nem értik; 
a társadalom értelmi és erkölcsi müyelődésél'e való herrlerejével 
keveset gondolnak. Egy ujság vezetőjének a legtehetségesebb em
bernek kellene lenni, ebből folyó jövedelmének pedig olyannak, a 
mely képessé tegye őt éppen oly tehetséges dolgozó-társak meg
nyerésére, mint a milyen ő maga. De vegyük az ujsá.gokat ugy, a 
mint vannak; és az oly ember, a kinek szivén fekszik önmüvelő
dése, hasznára fordithatja azokat, ha a legjobbakat választja. Zárja 
ki házából azokat, a melyek ártalmasok és aljasok, éppen mint a 
hogy kizárná a ragályt. Választását ne szabja csupán ahoz az 
ügyességhez, a melylyel egy lap ld van állítva, sőt inkább annak szel
leméhez, igazságos, egyenes voltához, és a nagy elvekhez való szi-

" 

lárd ragaszkodásához. Különösen, ha tudni akalja az igazságot, 
hallgassa meg mind a két részt. Olvassa el a védelmet is, a tá
madást is. Ne hallgasson kizárólag csak egy pártra. Elítéljük ma
gunkat, hogyha egy egyénre szórt vádakat meghallgatunk, s ment- " 
ségétől elfordulunk; és vajjon jogos-e az, hogy folytonosan olvassuk 
az emberek nagy tömege ellen s",:órt kiméletlen bántalmaImt, s 
megtagadjuk tőlök az alkalmat, hogy magukat igazolhassák ? 

Hazánkban a napi lapoknak egy új osztálya állott elé, a me
lyeket néha krajczáros l~poknak neveznek, és rendeltetésök azok 
között forogni, a kik drágább kiadványolmt nem tudnak megsze
l'ezni. Az érdek, a melylyel a munkás osztály iránt viseltetem, arra 
inditott ez előtt kevéssel, hogy vegyek egyet .ezekből, és örömömre 
szolgált láthatni, hogy abból a hasznos dolog nem hiányzik. Két 
dolog azonban még is fájt nekem. A hirdetési hasábokon igen sok 

"" 

hely volt a szabadalmazott orvosságoknak szánva; és midőn elgon-
doltam, hogy egy munkás embernek egészsége teszi egész szeren-
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cséjét, csak elbúsultam azon, mily soht tesznek arra, hogy oly 
szerek használatára csábitsák őt, a melyek, attól tartok, inkább 
aláássák, mint helyreállitják az ő szervezetét. Megütköztem a rendőr
hivatalban történt IdhalJgattísoluól való tudósitásokon is. Ezek a 
legmüveletlenebb elmékhez alkalmazott modorban irvák és oda czé
loznak, hogy az élet fájdalmas és lealacsonyító eseményeit nevet
ségesekké tegyék. Ha a gazdagok hirlapjai megkisértenék mulatta.tó 
kivonatokat közölni a szegépyelc vétkeiből és nyomoraiból : nagy lármát 
ütnének ellenök, és nagyon helyesen. De vajjon nem roszabb-e az, 
hogy magok a szegényebb osztályok nevetni és mulatni valót ke
resnek azon embertársaik lealacsonyodásában, vétkében, nyomorában 
és büntetéseiben, a kik miként ők, az élet legnehezebb terhei hor
dozására vannak ktírhoztatva, és a kik elsülyedtek a szegénység, 
kisértetei között? Sokkal jobb, menjenek a kórházba, s nevessenek a 
betegek sebei és kinjai felett, vagy az eszelősök őrjöngésén, mint hogy 
gyönyörködjenek ama baromias kihágásokban és pokoli szenvedé
lyekben, a melyek nem csak az emberi törvények büntető igazsá
gának vetik alá a bünöst, hanem az ég haragját is reá kikívják, 
és ha meg nem tér, jövendőbeli bünhödését okozzák. 

Hátra van még egy fontos tárgy. Az önmüvelésnek fő eszkö
zét, a keresztény vallást még nem érintettem, s annak nagysága 
nem is engedi meg azt most érintenem. Én csak azt mondom 
hogy . ha önök a keresztény vallást annak eredeti tudósitásaiból, 
ne~ pedig az emberi hitformúkból tanulmányozzák; ha tekintetbe 
veszik annak Istenről való tiszta kijelentéseit, annak életadó 
igéreteit a bocsánat és szent lélek ereje iránt, annak az ember 
eszével, lelkiismeretével és legjobb érzelmeivel való megegyezését, 
s hogy mennyire talál az ő szükségeihez, fájdalmaihoz, aggodal
maihoz és félelmeihez ; ha tekintetbe veszik bizonyitékai erejét, 
tanai tisztaságát, szerzője jellemének isteni nagyságát és a halha
tatlanságot, a melyet előttünk feltár, akkor öröm- és hálaérzettel . 
fogJák önök üdvözölni azt, mint az önmüvelés oly segédszerét és inge-

• 

rét, a melyet hiába keresni minden egyéb eszközökben. 
Előadám ezekben nehányát az önmüvelés eszközeinelr. Re

mélem, hogy az itt megvitatott Uirgyak másokat is sugalmaznak 
azoknak, a kik engem figyelmökl{el megtiszteltek, és oly ér~eket 
gerjesztenek, a · mely a jelen órán túlterjed. Azonban tartozom 

.. 
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az jgazságnak azzal, hogy még egy megjegyzést tegyek. Én nem 
. ' 

Idvánok észszerütIen reményeket támasztani. Kimondom tehát, hogy 
ámbar a most ajánlott eszközök gazdagon megjutalmaznak minden 
embert, minden korban, a ki azokat hiven" használja, mindazáltal 
csak akkor szülnek teljes és boldog eredményt, ha a lélek korai 
nevelés által későbbi tökélyesbülésére el van készitve. Ámbár azolr 
is tehetnek haladást későbbi életölrben, a kiknek gyermekkora el 
volt hanyagolva ; de alig tudják kipótolni első éveik veszteségét; 
és ezt azért mondom, hogy buzduljunk gyermekeinknek e veszte
ségWl való megmentésére, hogy tehetségeinkhez képest készitsük 
el őket a~ önmüvelés minuazon eszközeinek sikeres használására, a 
miket a későbbi élet magával hozhat. E nézetekkel tekintsetek, kér
lek, örömmel törvényhozásunk és egyes polgárok újabb törekvései
re, a miket azok hazánk fő reményének, nyilvános iskoláinknak 
előnyére tesznek. A törvényhozás utóbbi időkben egy nevelési 
hivatalt állított fel, . egy titkál'ral, kinek minden idejét a nyilvános 
iskolák javítására kell szentelnie. Azt hiszem, hogy városunkban 
nem lehetne alkalmasabb egyént találni e nagy felelősséggel járó 
hivatalra annál az uri embernél, a ki azt most betölti I); ' és ha 
siker koronázza az ő munkáit, akkor oly igényt nyerend ez ál
lam jobbjainak háláj ára , a melyet egy élő polgáré sem múl 
feljül. Engedjék meg, hogy eszőkbe juttassak egy bőkezü egyént ll) 
is, a ki nemes adományozásával alkalmat adott a törvényhozás
nak egy vagy több ugynevezett normalis iskolának felállitására, 

, 

melynek a czélja alkalmas néptanitól!at képezni, oly vállalat, 
melytől inkább függ a nevelés előmenetele, mint bármely más 
rendszabály tól. A nevelés tevékeny barátai igazi jóltevői ha-

. zájoknak, s megérdemlik, hogy nevök átadassék az utókornak, 
a melynek legfőbb szükségeiről ők oly nemeslelküleg gondos-
kodnak. . 

Van még egy más módja a nevelés előmozditásának hazánk
. ban, erre hivom fel az önök figyeimét. Önők tndják, hogy az egye

sült államoknak mily roppant kiterjedésü és értékü közhely ei van
nak. Ezelmek évenkénti eladásával nagy öszszeg pénz gyül be a 

') Mann Horatius. 
') DwightEdmund. 
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nemzeti kincstárba, melyet a. kormány folyó kiadásaira forditanak. 
, 

Annak e czélra forditására nincs szükség. Valójában, ez ország az 
ő bevételeinek feleslegét karra vallotta. Már most azt kérdem: 
miért nem lehet a közhelyeket (egészben, vagy részben, a mint a 
körülmények kivánják), a nép nevelésére forditani ? E rendszabály 
az országnak azonnal képes, jó készületü, lelkes tanitókat biztositana 
az egész serdülő nemzedék számára, a mire az országnak legnagyobb 
szüksége van. A tanitóknak jelenlegi csekély fizetése rosz jel, és 
az egyetlen valódi akadálY, melylyel a nevelés ügyének küzdenie 

• 

kell. Nekünk iskoláink számára tehetséges férfiakra és nőkre van 
szükségünk, a kik ismereteik és erkölcsi erejöknél fogva érdemesek 

, 

arra, hogy egy nemzet ifjusága rájok bizassék; s hogy ezeket meg-
nyerjük, bőkezüleg kell őket fizetnűnk, egyszersmind elismerésünk, 
tiszteletünk más bizonyitékaiban is részesitenünk. Az ország jelen 
állapotában, midőn a gaí.dagság és előmenetel anynyi útja áll nyit
va, a kitünőb~ embereket nem lehet oly felelősséggel és fámdság
gal járó hivatalra megnyerni, mint a tanitás, a mostaninál erősebb 

, ' 

ingerek nélkül, kivéve nagyobb városainkban. A tanitói hivatalt a 
társadalom legtisztességesebb hivatalaival egy rangba kellene sorozni 
és ahozképest jutalmazni ; és én, legalább napjainkban, nem látom, 
miként lehetne ezt végbevinni, ha csak e czélra állambirtokot . nem 
áldozunk. Ez a nép tulajdona, és egyetlen oly része az ő tulajdo
nának, a , mit valószinüleg rövid időn magasabb rendü intézetekre, 

, ' 

a köznevelésre, fordithatnak. Ennek a társadalom -minden osztályát 
érdeklő czélnak pártolása külőnösen azok kötelessége, a kiknek 
müvelődési eszközeik a szük körülmények által korlátozvák. A 
néptömegnek, mintha egy ember volna, e ezéIért kellene lelkesül .. 
nie, s egy lélekkel dolgozni azon. Gépészek, gazdák, munkáso~! ' 
hadd viszhangozzék a haza az önők egyesitett kiáltásától:~A 
közhelyek nevelésre forditandók". Küldjenek oly férfiakat , a nem,", 
zetgyülésekbe, a , kik erőhatálylyal küzdjenek ez ügyért. Semmi 
pártdiadal, semmi üzleti egyesülés, vagy más társulat nem , tes~en 
anynyit az önök emelésére, mint az imént előadott mód. Önöket 
befolyásban és méltóságban csak magasabb , nevelés emelheti. A 
közbirtokokból bejövő segédeszközök okosan alkalmazva, a serdülő 
nemzedékek érdekében a társadalom és ' egyesek nevelésére, új né
pet teremteilének, il e társadalomban akkora értelmi és., erköl<1s.i 

, 

• 

, 

, 
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erélyt ébresztenénk, a milyent a jelenkor egy országa sem mutat 
fe], és a mely a polgárisult világot maga ~ránt tiszteletre és buzgó 
kö~etésre serkentené. E nagyszerű ezél érdekében az ország min
den részében és párt jaiban levi) munkásoknak cllentállhatlllll lelke
sültséggel kellene egyesülniök. El kellene ezt választaniok minden 
kisszerű és helyi villongásoktól. Nem l\Cllenc eltül'I1iök, bogy azt a 
politikusok pártterveivel . öszszeelegyitsék. Abban nekik és gyer
mekeilmek végtelen nagy érdekök van. Vajha hivek lennének ön
magukhoz, az utókorhoz, hazájokhoz, a szabadsághoz és az emberi
ség ügyéhez. 
, III. Tudom, hogy e beszéd egész tana ellentállásra talál. So-

kan igy fognak szólani hozzám: "A mit ön mond, szépen hangzik, 
de nem gyakorlatias. Emberek, a kik magányukban álmodoznak, 
szép elméleteket szőnek; de a gyakorlati (~let szétszótja azokat, 
mint a szél a pókhálót. Önök szeretnék, hogy minden ember mü
velt ..legyen; ue a szükség azt ldvánja, hogy a legtöbb ember 
dolgozzék; és a kettő közül melyik fog valószinüleg győzni? Az 
erőtelen érzékenylwdés irtózhatik az igazságtól; mindazáltal mégis 
igaz, hogya legtöbb ember nem önmüvelésre, hanem munkára 
van teremtve". 

Én az ellenvetést erős kifejezésekbe burkol tam, azért, hogy 
mindnyájan tisztán szemébe nézhessünk. Először is tagadom annak · 
nyomósságát. Valamint az ész, ugy az érzelem is ellene támau. 
Az az elővélemény minden esetre igen erős, hogy a végtelen böl
cseségü Atya, a ki minden embernek észt, lelkiismeretet, és érzel
met adott, azt akarta volna, hogy ezek kifejletlenül maraujanak; 
azt is nehéz elhinni, bogy ő, a ki minden embernek e szellemi 
természetet adva, ezáltal minunyájokat gyermekeivé tette, egy 
nagy többséget arra utalt volna, hogy egy nehéz és jobbra nem 
változható munkával teljes életet éljen, kevesek javára. Isten nem 
teremthetett szellemi lényeket azött, hogyeltörpüljenek. A testben 
nem látunk oly szerveket, melyek azért volnának teremtve, hogy a nem
használás által elsatnyuljanak; anynyival kevésbM vannak a lélek 
tehetségei azért adva, hogy folytonos alöltsá.gban maradjanak. 

Erre tán azt felelik, hogya teremtő czélját nem elméletből , 
hanem a tényekből lehet megtudni, és hogy világos tény az, misze
rint a társadalom rendje és jólléte, a melyet Istennek czéloznia kel-

, 



, 
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lett, a. sokaságtól kezei tevékenységét, Dem pedig szellemi tökélye
sitését kivánja. meg. Erre azt felelem, hogy nagyon gyanus az a 
társadalmi rend, rnely a szellem feláldozását kivánja, és hogy ezt 
a teremtő teljességgel nem akal'hatja. Ha én, midőn egy idegen 
tartományt meglátogatnék, azt látnám, hogy ott a nép roppant 
többsége béna, csonka és vak, s azt mondamtk nekem, hogy ezt a 
csonkitást a. társadalmi rend ldvánja, én azt mondanám: vesz-' 
szen az ilyen rend. Ki ne érezné megsértve értelmét és legjobb ér
zelmeit, midőn ezt Isten czéljának mO!lClanák? Arra a. társada.lmi 
rendszerre sem kell kevesebb utálattal tekintenünk, a melyet csak 
a nép elméjénele csonkitásával és elvakitásával lehet fentartani. ' 

De jőjünk közelebb a tárgyhoz , Öszszeférhetetlen-e egymás
sal a munka és önmüvelés? Legelébb láttuk, hogy az embernek 
munka közben rá lehet és nl, kell adnia magát a legfontosabb ön
nemesitési muu!{ára, hogy ő mü velheti igazságérzetét, jótékonyságát 
és a tökély utáni vágyat. E fő elvelmek a munIm az iskolája; s 
ebben más erős okunk van azon feltevésre, hogy a munka nem rontja 

. meg szükségképpen a lélek erejét. Azután láttuk, hogy az igazság és 

bölcseség legtermékenyebb forrásai nem a könyvek, bárha ezek be
csesek, hanem a tapasztalat és szemlélődés; és ezek minden állásban 
allcalmazhatók. Egy más fontos szempont az is, hogy majdnem min
den munka értelmi tevékenységet kiván, s legjobban tehető olyanok 
által, a ldk szellemöket erősbitik; ugy, hogy e !\ét érdek: munka 
és önművelés, egymás barátai. Végre is az értelem az, It mely a 

, 

világ munkáját elvégzi, s mentől több az értelem, annál több mun-
ka megyen végbe. Az ember, a mely arányban értelmes, azon 
arányban alkalmaz egy adott erői nagyobb feladatra, állit ja az , 
ügyességet az izmok helyébe, s kevesebb munkával nagyobb ered-

, 

ményt mutat fel. Tegyék az embereket értelmesekké és ők találé-
konyokká lesznek. Megtalálják a rövidebb útat. A természetről való . 
ismeretök megtanitja őket hasznukra forditani annak törvényeit, 
jól megismerni azon állományokat, a melyekből dolgoznak, és meg
ragadn i az útmutatásokat, a melyeket nekik a t.apasztalat folyvást 
szolgáltat. A munkások közül valók, a kik némely leghasznosabb 
gépeket kigoncloltal<. Teljeszszék a nevelést, és miként e haza t.ör-

l ) , •• 

, ténete mutatja,> nem lesz határá a ,hasznos találmányoknak. On ök 
azt vélik, hogy egy müvelőclés nélküli ember · annál jobban vég-

• 

, 
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~i aZt, amit önök az élet kemény, durva munkájának neveznek. 
Menjenek esak a déli ültetvényekbe. Ott a rabszolga csupa iga
hordónak van nevelve. Meg van fosztva az ember jogaitól, egész 
szellemi természete ki van éheztetve, hogy dolgozhassék 'és egyebet 

, 

ne csináljon, csak dolgozzék s a rendetlen, hanyag földmivelésben, 
a kihasznált földben, a müipar durva állapotában megtalálhatják 
tanjoknak azt a magyarázatát, hogy lealjasitással az ember~ket ipar
kodóbb és termelőbb munkásokká lehet tenni. . , 

De azt mondják, hogy minden bár némileg magasb nevelés fel
jül emeli az embereket munkakörükön, s olyanokká teszi őket, a kik 
utálattal tekintenek üzletökre ; azt silánynak és a munkát türhetetlen
nek tartják. Erre azt felelem, hogy az ember abban az arányban ér
deklődik munkája iránt, a mely arányban elméje együtt dolgozik kezé
vel; Egy fel világosodott gazda, a ki érti a földmüvelési vegy tant, a 
növényélet törvényeit, a növények alkatát, a trágya tulajdonait, az 
égalyak befolyását, a ld értelmesen tekint munkájára, s ismereteit 
gyakorlatilag alkalmazni tudja, az sokkal vidámabb és becsültebb 

, 

munkás, mint az a paraszt, kinek elméje rokon avaI a göröngygyel, . 
a melyet tapod, s kinek egész élete ugyanazon tunya, gondolat és 
tökélyesbülés nélküli munka. De ez még nem minden. Miért van 
az, kérdem, hogy mi a kézi munkát lealázónak tartjuk, hogy azzal 
a silányság eszméjét kötjük össze, és azt gondoljuk, hogy értelmes 
embernek meg l{ell azt vetni? Ennek az az oka, hogy legtöbb or
szágban oly kevés értelmes ember " foglalkozott vele. Szántsanak 

• 

csak és ássanak s foglalkozzanak egyszer müvelt emberek a legkö-
zönségesebb munkákkal, s a szántás, ásás és kézmüvesség megszüntek 
silány ok lenni. Az ember határozza meg á foglalkozás méltóságát, 
Az orvosok és sebészek foglalkozása kevésbbé tiszta, mint igen sok 
gépészé. Láttam, hogy egy kitünő vegyész éppen oly poros volt, mint 
valamely munkás. Ezen emberek még sem voltak lealjasodva. Értel
mességök méltóságot adott munkájoknak ; igy ami munkásaink is, 
ha egyszer müveltek lesznek, méltóságot árasztanak aehéz munká
jokra. Engedjék hozzá tennem, hogy méltó ság tekintetében kevés 
különbséget látok a különböző hivatások között. Midőn látom, hogy 

, 

~gy irnok egész napját számok öszszeadásával, vagy másolással töl-
ti, vagy egy banksegéd pénzt számlál, vagy egy kereskedő czipőt 
és bőrt árul, e foglalkozásokban nem látok nagyobb tiszteletre 

, 

, 
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méltóságot, mint a bŐF, czipő, vagy házibutor készitésében. Nem 
látok amazokban nagyobb szellemi tevékenységet, mint sok kézmű
ben. Meglehet, hogy egy mezei embernek több alkalma van magát 
és munkáját mivelhetni, mint annak, a ki a számvető asztal megett 
áll, vagy csupán irótollát teszi mozgásba. Sziíklelküségnek a jele azt 
képzelni, a mint sokan ezt .tenni szokták, hogy ellentét van egy 
munkás egyszerü, durva külseje és az értelmi müveltség, különösen 

• 
a finomabb műveltség között. A munkás pora és izzadtsága alatt 
az emberi miveltség nagyszerü elemeit hordja, és annak legfőbb 

tehetségeit képes kifejteni. Én nem kétkedem azon, hogy valódi el
ragadtatás a természet látásán és egy nagy szellem munkáinak 
olvasásán szintugy található házi szőtt öltöny, mint diszruha alatt. 
Hallottam egy kitünő iróról, hogy sol1a sem irt oly jól, mint midőn 
ékesen fel volt öltözve. De a mély gondolat és költői ihletés átalá
ban csak azon embereknek jutott osztályrészül, a kiket sziik kö
rülmények vagy elhanyagolt szokások miatt, elszakadt ruha és fol
tos arcz képtelenné tettek volna csiszolt termek látogatására. Az 
ember egy ruhában, vagy házban éppen ugy láthatja az igazságot, 
éppen ugy át lehet hatva a szépségtől mint másban; és még inkább 
tisztelheti önmagát a sanyaruságért, amelyben értehni ereje kifej
lődött. 

De, fogják kérdeni, miként találnak a munkás osztályok időt 
• 

önmüvelésre? Erre, a mint már érintettem, azt felelem, hogy egy 
komoly akarat talál időt, vagy csinál magának. Megragadja a sza
bad pel'czeket, s a pihenési időt előnyére fordítja. Az Qly ember
nek, a ki serényen és lelkesen követi hivatását, s a mit szerzett, 
gazdaságosan használja, nlindig rendelkezésére áll a napnak vala
mely része; és bámulatos, mily termékenynyé lesz az előmeneteIré 

nézve egy rövid időszak is, ha komolyan megragadjuk és Iúven 
használjuk. Gyakran lehetett észrevenni, hogy azok, a kTh-nek leg
több idö áll rendelkezésökre, legkevesebb hasznot húznak abból. 
A napnak egyetlen órája, a melyben valamely érdekes tárgyat 
kital'tóan tanulmányoztunk, váratlan ismeretek halmazát nyujtja. Az 
a haladás, melyet a jó hajlamu tanitványok némely vidéki iskolá
inkban, a melyek évenként csak három hónapig nyitvák, vagy va
sárnapi iskoláinkban tesznek, a hol hetenként egy, vagy két órát 
tunitanak, mutat;ja, mit vihetni végbe jelentéktelen eszközökkel. .Azt 
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mondjáIc, hOgy az érzelmek néha perczekké tömöritik az éveket; 
csaknem ez az ereje van az értelemnek is. Az emberek nem csak 
köteteket olvastak el sebes útazás közben, hanem irtak is. Ismer
tem egy erélyes szellem ü embert, a ld csak kevés előnyeiben része
sült a korai nevelésnek, és elméje egy kiterjedett üzlet részletei 
miatt majdnem megzavaradott volt; de a ld, távol vásárhelyek 
látogatása }(özben, gözhajókon és lóháton oly könyvet irt, a 

• 
melyben sok eredeti gondolat van. Sok munkásnak az évszakok 
egymásutánja kedvező alkalmat nyújt értelmi mivelőd.ésre. A tél 
üres időt, nyugalmat ad. a gazdának, a téli esték pedig a város 
sok munkásának. l\1indenek felett keresztény országokban, a he
tedik nap szabad a munkától. Az év heted részét, a mi lételünk 
nem kevés része, majdnem mindenld értelmi és erkölcsi müvelő
désre fordithatja. Miért van, hogy az emberek nem teszik a vasár
napot a tökéletesedésnek sikeresebb eszközévé? Kétségenkivül a 
hetedik napnak vallásos jellemmel kell birnia; ámde a vallás lmp
csolatban áll az emberi gondolat minden nagy tárgyaival, s minel-. -

azoknak tanulmányozására vezet és azt elősegiti. Isten jelen van 
a természetben. Isten jelen van a történelemben. A teremtő mun
káiban való oly tanitás, a mely kijelentse az ő tökéletességét azok
nak összhangjában, jótékonyságában és nagyszerüségében; az egy
ház és világ történetének tanitása , a mely megmutassa Isten 
erkölcsi }wrmányzatát minden eseményekben, és azokból kihúzza 
amaz erkölcsi tanuságokat, melyekben az emberi élet bővölködik; 
az emberbarátok , a szent s a kegyesség és erényeik által kitünő 
emberek életének tanitása ; az oktatás mindezen ágai befolynak 
a vallásra, s illenek a vasárnaphoz; és ezek által roppant isme-

-

retet lehet nyújtani a népnek. Ne maradjon a vasárnap oly tétlen 
és terméketlen évszaknak, a milyen az most a sokaságra nézv':). 
Azt új érdekkel és új szentséggel lehet felruházni. Az új rugót 

• 

adhat egy nemzet lelkének. Ilyformán megmutattam, bogy min-
denki találhat időt az önmüvelésre; azonban tény az, hogy leg
müveltebb embereink tetemes része olyan, a kik minden napnak 
legnagyobb részét az iróasztal mellett, az ügyszobában, vagy más 
körben oly feladatokhoz lánczolva. töltik, a miknek kevés hatásuk 
van az elme müvelésére. De remélhetjük, hogya társadalom 
haladásában, a gépek szaporodtával és más segéd-eszközökkel, 

-

-

-
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. miket az értelmesség és emberbaráti szeretet szaporitni fog, több
több időt lehet megmenteni a kézi munkától, értelmi és társas 
foglalkozások ra. . 

Azonban némelyek azt fogják mondani: "ám legyen, hogya mun
kás osztályok kapnak szabad időt; de hát nem kell-e megengedni 
nekik, hogy azt szórakozásra használjá.k? Nem kegyetlenség-e el
vonni őket a kézi munkáktól s a szellem munkáira szo!'itani? Ők jo
got szereznek maguknak napi munkájokkal a felüdülésre, és azt élvez
niök is kell." Igen, legyen meg nekik gyönyörélvök. Távol legyen tőlem, 
hogy kiszárasszam a forrásokat és felduljam a zöld virányokat, a hol 
ők az élet munkája után magukat felüditilc De azt állitom, hogy az 
önmüvelés szaporítja és növeli örömeiket, új képességet nyújt az 
élvezetre, megmenti szabad idejöket, a mi gyakran megszokott történni, 
a tétlenségtől és únalomtól, megmenti őket attól, hogy kedvderités 

• 

végett rohanjanak testet és lelket megrontó élvekhez. A tökélyes-
bülés egyik nagy jótékonysága az, hogy ai az embert feljülemeli 
az oktalan állat kedvtelésein, és emberekhez méltó örömeket nyújt. 
Hazánknak jelenlegi, bár tökéletlen, értelmi müveltsége a könyvek 
által, roppant élvezetet nyújt minden sorsu férfiaknak, nőknek, és 
gyermekeknek, élvezetet, mely durvább korszakok előtt ismeretlen 
volt. E pillanatban sok tehetséges iró foglalkozik mulattató müvek 
szaporitásával. Scott Walter, a kinek neve ott áll korának leghire
sebbjei közt, kimerithetlenelméjét költeményekben öntötte ki, a 
melyek oly elmések és vonzók, hogy a polgárisodott nemzetek 
kedvencz inüvei között méltó helyet foglalnak el. Hány millió 
embert bájoltak el az ő lapjai l Hány bús-komol' lélekkel Jeledtette 
el gondját és bánatát! Hány napi munkájában kimerült ember 
köszöni az ő büvös alkotásinak vidám estéli óráit és édes álmait l 
És nem csak a költött dolgok adnak örömet az elme a meIy arány
ban müvelődik, azon arányban talál örömet, a történelemben, élet
iratokban, a természet rajzai ban, az utazásol{ban, költészetben, sőt ko~ 
moly abb munkákball is. Megvan-e tehát fosztva a munkás az 
örömtől a tökélyesbülés által? Van a kedvtelésnek egy más osztá
lya is, melybe az önmüvelés vezeti be a néptömeget. Értem a jóté
kony és irodalmi czélu felolvasásokat, vitatkozásokat és egyleti 
gyüléseket, 's az esteli időtöltés más módjait, a melyek évenként 
szaporodnak nálunk. Egy felvilágosodott ember népszerü beszéde; a 

• 

• 

• 

• 

,',o 
• 

• 



• 

• 

• 

• AZ ÖNMŰVELÉSRÖL 
46 

• 

ki tapintattal bir az, emberek elméjének megnyerésére, éppen oly 
magas élvezet, mint ismeret-forrás. A mély csend nyilvános ter_o 
meinkben, hol e felolvasásol{at a sokaságnak előadják, azt mu
tatja, hogy a müveltség nem ellensége az élvezetnek. Erős remé
nyem van, hogy a mint az értelem, az ízlés és erkölcs a társada
lom minden részében halad" a nyilvános mulatságoknak oly osztálya 
áll elő közöttünk, a mely némileg hasonlit a szinházhoz, de amely 

• 

meg lesz tisztitva ama roszaktól, a melyek jelenlegi szinpadunkat 
lealacsonyitják, és a melyek, azt hiszem, annak romlását előidézni 

fogjá){. A. drámai előadások és felolvasások oly eszközök, melyek 
a tömeget élénkebb rokonszenvre vezetik az iró szelleme iránt., 
mélyebb felfogására az ő nagyszerü, szép és megható eszméinek, 
mint ezt a magányban való olvasás által elérni lehetne. Semmi ma
gyarázat nem vet akkora- világot valamely nagy költeményre, vagy 
az irodalom bármely ihlet-alkotta müvére, mint az az olvasó, 
vagy szónok, a ki e foglalkozáshoz a szerző mély érzelmét, s a ki
fejezés gazdag és változatos erőit kölcsönzi. Egy ily beszéd alatt 
a tömeg, melyet valamely magasztos eszme felvillanyzott, vagy az 
emberi szenvedések iránt meginditott, rendkivüli és tiszta örömet 
élvez; és én azt hiszem, hogy ezek és más mulatságok, melyek sem a 

-
nők finom érzését, sem a keresztény tisztaságát nem sértik, magasabb 
társadalmi műveltség mellett létesülendnek. Engedjék meg hozzá 
tennem, hogya műveltség a mely arányban tmjed valamely nép kö
zött, a társalgás is, e minden örömek legolcsóbbik a éslegközönsége
sebbike, azon arányban növekedik kedvességben. Utofjára is, ez 
az életnek főmulatsága, a mely felvidít tüzhelyeink körében, 
megvidámitja olykor munkáinkat , gyöngéden meginditja szi
vünket, oly csendesen és folytonosan hat reánk, mint az ég bal
zsamos levegője, vagy tiszta világossága, hogy alig észlelhet jük 
befolyását. A boldogságnak e forrását igen gyakran elvesztik min
den osztály emberei, ismeret, lelki tevékenység és finom érzés hi
ánya miatt; és vajjon megfoszt juk-e a munkást örömétől, midőn 

neki oly müvelődést ajánlunk, mely a társalgás naponként, óránként 
való áldásait előtte elérhetővé teszi. 

E szerént megvizsgáltam nehányat ama közönséges ellenvetések 
közül, a melyek előállanak , mihelyt a tömeg müvelődése a társa
dalom egyik főczélja gyanánt van előadva. Részemről én ezen ellen-
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vetéseket kevés teldntetre méltatom. Ama tan sokkal sértőbb annál , 
hogysem czáfolatot kivánjon, miszeriút okos és halhatatlan tehetsé
gekkel biró emberek csupán azért volnánal{ e főldre helyezve, hogy 
saját állatias fentattásukért dolgozzanak, s kevesek fényűzésének és 
felsőbb rangjának szolgáljanak. Szörny ü dolog és az istentelenséggel 
határos azt .tenni fel, hogy Isten feljülmulhatlan akadályokat álli
tott volna a lélek szabad és határtalan ldfejlődése elé. Igaz, hogy 
vannak almdályok a tökély utján. Ámde ez országban a fő akadályok 
nem a mi külső sorsunkban vannak, hanem mibennünk, nem a külső 
nehézségekben, hanem világias és érzéki hajlamainkban ;. és ennek 
az egyik bizonyitéka , hogy a valódi önmüvelődéssel éppen oly 
keveset gondoltak a börzén, mint a mühelyben, a vagyonosabbak 
közt, mint a szegényebbek l,özt. A tökéletesedés útja minden sorsu 
embernek nehéz; nincs királyi út sem a gazdag, sem a szegény szá
mára. De a nehézségek arra valók, hogy az embert bátoritsák, nem 
pedig megrelemlitsék. Az emberi szellem a küzdelemben erősödik. 

Már is menynyit győzött le! Mekkora nyomás terhei alatt készitett 
útat magának évszázadokon át! És ilyen tapasztalattal azt mondjuk-e, 

• 

hogy kételkedni kell az emberi sokaság előhaladásán; hogy a testi 
szükség láncza oly erős és súlyos, hogy azt a szellem nem törheti 
szét; és hogy szolgai, nem-tökéletesedő nehéz munlm változhatat
lan helyzete az emberi nem többségének? 

Bezárom beszédemet azzal, hogy viszszaidézem önök emlékébe 
korunk legmagasztosabb vonását, és ez a néptömeg haladása értelmes
ségben, önbecsülésben és az élet minden kényelmeiben. Mekkora 
az ellentét a jelen és mult idők között I Ezelőtt nem sok idővel 
a nemzet egy ember tulajdona volt,minden érdekei folytonos barczi 
játékra voltak téve, csak azért, hogy az uralkodó családját emelje 
és új területeket hajtson járma alá. A társadalom két osztályra volt 
oRztva, magas születésüeln'e és közemberekre, melyeket egy nagy mély
ség választott el egymástól, szintoly áthathatatlan, mint amely 
van az üdvezültek és elkárhozottak l{özt. Az embereknek, mint 
egyeseknek, semmi jelentősége nem volt, hanem egy tömeget, egy 
gépet képeztek, a melyet tetszés szerént kormányozzanak uraik,_ 
Háboruban, mely amaz idők legjelesb mulatsága vala, felvértezték magu~ 
kat és lovaikat ama bátor lovagok, a kiknek vitézségéről hallunk, hogy 
csaknem sérthetetlenek voltak, a kö~népet pedig gyalog,védelem nél .. 
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kül hagyták ugy, hogy ellenfeleik darabokra vághatták vagy letapos
hatták. A ki Európának n.ebány század előtti állapotát jelen helyze-

• 

tével öszszehasonlitja, annak áldania kell Istent e változásért. Az 
újabbi idők az által tunnek ld, hogy a népek emelkednek ki a 
yadállati lesülyedettségből, fokonként felismerik jogailmt, lassanként 
teljednek közöttük az előhaladás és jólét eszközei, új hatalom 
emeli fejét az államban, a. nép hatalma. És figyelemre méltó, hogy 
e javulást nagy mértékben a vallásnak lehet I{öszönni, mely a 
ravaszság és nagyravágyás kezében porba térdeltette a tömeget, de mell' 
az idő teljességében be kezdé tölteni szabadságért való küldetését. A 
vallás volt az, mell' az által, hogy az emberelmek Istennel való 
közel rokonságukat megtanitotta, őket egyéni fontosságuk öntudatára 
ébresztette. A · vallásos jogokért való küzdelem volt az, mely az 
emberek szemeit minden más jogaikra nézve felnyitotta. A vallásos 
bitorlás elleni szembeszállás volt az, a mi az embereket a poli
tikai elnyomás elleni felkelésre vezette. A vallásos vita volt az, 

mely minden osztályuak elméjét szabad és erőteljes gondolkozásra 
ébresztette. A vallás volt az, mell' Angliában a vértanut és honfi t 
az önkényü hatalom ellen felfegyverez te, mely atyáink szellemét az 

oceán és a vadon veszélyei ellen megeclzette, s kiküldötte őket, hogy 
itt oly államot alapitsanak, mely a földön a legszabadabb és hol a 

• 

legnagyobb egyenlőség van. 

Adjunk hálát Istennek azért, a mit nyertünk. De ne gondol
juk, hogy minden meg volna nyerve. Éreztessük az emberekkel, hogy 
ők a pályát csak megkezdettélL Menynyi tenni veló marad még! 
Menynyi tudatlanságot, mértékletlenséget, durvaságo t, érzékiséget 
lehet még találni a mi társadalmunkban! Menynyi elme bénul meg 
és vész el! Midőn elgondoljuk, hogy minden háztájat értelmesség, 
önzetlen jóság és llliveltség boldogithatna, és ekkor eszünkbe jut, hogy 
hány házban vannak mintegy sirba temetve az emberi természet 
főbb tehetségei és érzelmei: mekkora sötétség borong a társada
lom felett! És hányan indulnak meg közülünk ezen erkölcsi pu~ztu
láson ? Mily kevesen értik azt, hogy a társadalmi állapotnak leg
főbb czélja, az elnyomottakat okos művelés által emberi méltó
ságuk érzetére emelni. Szégyen reánk, hogy egy emberfelünk be
csé t még oly ll:evéssé él'ezzülc 

Szeretném, ha . ugy tudnél{ beszélni, hogy az embereket szük-
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ségeik, előjogaik és felelősségeikre birnám ébreszteni . Azt monda
nám nekik: ti nem állhat tok meg ott, a hol vagytok, vétek és 
pironság nélkül. A mtllt és a jelen titeket haladásra hív. A mit 
nyertek, legyen az ösztönül valami magosabbra. A ti természetetek 
sokkal nagyobb, mintsem el lehetne nyomni. Nem azért vagytok 
teremtve, hogy miként az oktalan állatok, csupán dolgozzatok, egye
tek, igyatok és alugyatok. Ha akartok, fölemelkedhettek. Nincs oly 
hatalom a t.ársadalomban, nincs oly nyomor a ti sorsotokban, a 
mely beleegyezéstök nélkül, el tudna titeket nyomni, alant tartani 
ismeretben, erőben, erényben és befolyásban. Ne engedjétek maga
tokat álomba ringattatni ama hízelgések által, miket hallotok, mintha 
a népfölségben való részvét titeket az emberi nem legnemesebb
jeivel egyenlővé tenne. Sokak és nagyok hiányaitok, a miket orvo-

• 

solni kell; az orvosság pedig nem a szavazati szekrényben van, 
nem is politikai jogaitok gyakorlatában, hanem tínmagatok és gyer
mekeitek hüséges nevelésében. Ez igazságokat már sokszor hallot
tátok és aludtátok át. Ébredjetek az álomból! Tökéljétek el ko
moly an magatokat az Ö n m ü vel é s r e. Tegyétek méItókká maga
tokat a ti szabad intézményeitekre, s erősítsétek és állandósitsátok 
azt értelmességtek és erényeítek által. 
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