
Másodi k felolvasás. 

Utóbbi eIóadásomban egy nagyfontosságu tárgyra hivtam fel 
az önök figyelmét, t. j, a társadalom munkás osztályának emelésére. 
A vizsgálat alá, vett pontok voltak, elöször : Illi ben áll ezen 

• 

emelés; má.sQdszor: az ennek kivihetösége ellen fel-
h o z o t t e II e II \' e t é s e k:. ha nIladszor : a z o k a k ö r li l m é n y e k, 
melyek azt jelenleg lllegkönynyitik és reményt 
a d n a k, h o g y a z ru i n d i II k á b b i n k á b b e l é r h e t ő . 

Az első pont vizsgálásá,nál aDnak kifejezésével kezdettem, hogy 
Illiben uelll áll a lllunkás osztály emelése, és aztán anuak tényle
ges megmutatására tértem, hogy Illiben áll. Xincs időm a gondolat
menetet, a melyen haladtunk, iSlllételni , azt az önök emlékezetére 
kell bizI10m. Az előmbe tüzött szük határok közt. kénytelen voltam 
főképpen azon s z e ll'e IH i e III e l é s vizsgálására szoritkozni, lllel~'l'e 
a munkásnak törekedni kell ; ámbár ezen t<:lrgy fejtegetésénél meg
mutattalll azon erkölcsi, vallásos és társadalmi javulásokat is, 

, 

melyek az ő igazi méltóságához tartoznak. Megjegyeztem, hogy a 
munkásnak éppen ugy észlelőnek: , gondolkozónak. értelmes ember
nek kell lenni, mint munkásnak; és hozzá tettem ez állitás köze
lebbi meghatározásait, Illiket az ő különös üzlete, kézi munkával 
való mindennapi foglalkozása Illegkiván. Most áttérek azon eJlenve-

• 

tések megvizsgálására, a melyek sokak lélkében támadnak, midőn 
a munkás rendeltetéséről ily nézetek nyilvánulnak és ez lesz már 

• 

a mi második pOlltunk. 
, 

, 

n. 
Először is azt hozzák fel ellenvetésül, hogy a mu nkás tömeg 

llem rendelkezhetik sokféle könyvekkel, sem az olvasással sok időt 

nem tölthet; miként szerezhetik tehát meg azt a gondolkozási erőt 

és azon nagy eszméket) a melyeket előbbi előadásomban t.árgyal-

, 
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tam? Ez ellenvetés azon urall\Odó hajlamból származik, mely a 
szellemi müveltséget a l<önyvtudósstÍggal öszszezaval'ja. Némelyek azt 
látszanak hinni, hogy a varázslás lJizonyos nellle rejlik a nyomta
tott papirban, s a betül\: magasabb rendü ismeretet adnak, mint a 
minőt más forrásból merithetni. Az olvasást ugy tekintik, mint a 
szellemi kiWnöségre vezető föutat. Ez előitéletet előbbi megjegy
zéseimben hathatósan megtámadtani ; de ez sokakon oly nagy ha
tahnat vett, hogy még némi megfontolúst érdemel. :(~n nem fogom 
az ellen vetés megczáfolását azzal Jüsérteni meg, hogy a könyveket 
kisebbitsem. A jó könyvek valóban többet érnek, mint az arany
bányák, azok előtt, a ldk azokat meg tudják érteni. Ezek az elmult 
idők nagy embereinek lehelletei. A lángész nincs azokban, mint 
olykor mondják, bebalzsamozva, hanem örölne él. De nincs szük
ségünk sok könyvre, hogy az olvasás nagy czéljának megfeleljünk. 
Egy kevés jobb, mint sok; és egy kis idő, a k e v é s komoly ta
nulmányozásának szentelve, elegendő a gondolkozást elevenitni s a 
szellemet gazdagitani. A legnagyobb emberek nem voltak könyv
molyok. Gyakran ismétlik, hogy Washington nem volt nagy ol
vasó. A könyvekből szerzett ismeretek renclesen kevesebbet érnek, 
mint a tapasztalásból és gondolkozásból nyert igazságok. Valóban, 
napjainkban az olvasásból szerzett legtöbb ismeret, csekély ész-

-

megerőltetéssel nyerve, és róla ritkán vagy sohasem elmélkedve, s 
haszonra nem forditva, nagyobbára csak üres látvány. EseményeI" 
melyek a lellcet komoly gondollwzásra s belső segédforrásainak 
erélyes alkalmazására indit ják, sokkal többet tesznek a lélek eme
lésére, mint napjaink,legtöbb tanulmányai. A l{öztünk olvasott köny
vek közül kevés ' érdel)lli meg az olvasást. A legtöbbnek nincs 
önmagában életereje, a mit bizonyit az, hogy már születésök évé
ben elhalnak. Nem származván gondolkozó fől{ből, -miként ébl'eszt
hetnék fel a gondollwzást? Az olvasás egy nagyrésze vál'osunl{ban 
haszontalan, szinte azt mondám; veszélyes. Nagyon sajnáJnám, ha 
azt kellene látnom, hogy munkásai nk a maguk foglalkozását ifju 
hölgyeink és uracsaink egy részének olvasmányával cserélik fej, a 

- -

kik ugy tekintik az észt, mint amely mulatságra adatott nekik, a 
kik olvasnak, mint a hogy látogatóba mennek, gyönyörködés vé
gett, a kik sohasem vitatnak nagy igazstígokat, s az ész müködését 
nem il'ányozzákazon tárgyakra, a melyek elméjökbe ötlenek. Az ész 

-
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méltósága iránti Cí:eJl érzékeUenséggcl, ll, lélelmek ezen felszínes 
olvasásban való elfecsérlésével nem Jút01l1 át, minő orczával igé
nyelnek magulmale fe l sőbbséget a munkások felett, a kik egy dol
got legalább alaposan értenek, t . i. mesterségöket és a kik valami 
hasznost tesznek magukél't és embertársaikért. A könyvek nagy 
haszna az, hogy gondolkozásra emel; hogy oly kérdésekre irá
nyoz, a melyeken nagy emberek századokig dolgoztak; hogy anya
goldml lát el itélő tehetségünk, képzelődésünk és erkölcsi érzésünk 
gyakorlására; hogy nálunknál magasabb szellemekből lehel belénk 
erkölcsi életet, és a Mnyvek e jótéteményét azok is élvezhetik, a 
kiknel, nincs sok idejök elvonult tanulmtínyozásra. 

Azoknak, ldk oly igen sajnálkoznak a munkás osztályokon, 
mivel ezek nem élhetnek könyvtárakban, nem kell elfeledniök, hogy 

az igazság, világosság és lellü felemelkedés legfőbb forrásai nem a 
könyvtárak, hanem belső és külső tapas7:talásunk. Az emberi élet 

örömeivel és búgondjaival, terheivel és enyhületével, vétkeivel és eré

nyeivel, mély szükségeivel , komoly változásaival és megtorlásaival, a 

mint ezekkel minden lépten, nyomon találkozunk: minő könyv
gyüjtemény ez ! és ki ne l,ivánná ezt tanulmányomi? Minden em

};Jeri lény egy könyv, mely méltó a tanulmányozásra. A világon 

legszabadabb an forgó könyvek azok, a melyek az emberÍ élet l\é
peit festik előnkbe. Menynyivel l<épzőbb az eredeti, az élet maga, 

ha olvasni tudnók? A munl<ás előtt mindég nyitva áll ez a könyv; 
és a mi több, a munkás n1indennap egy l,ötetet ir, oktató bbat, mint 

n1Índen emberi szerzemény, értem saját életét. A legnagyobb láng
ész munl<ája sem taníthat minket anynyira, miut az emberi termé
szet nyilatközása saját lelkeink rejtekeiben, saját szenvedélyeink 
tetteiben, saját értelmünk müködéseiben, a .iutalmazásokban és 
büntetésekben, melyek jó és rosz tetteinket követik, a jelennel 
való elégületlenségben, az önkénytes gondolatokban és törekvések
ben, a melyek mi~den ember élettörténetének egy részét képezik. 
Tanulmányozása saját történetünknek gyermekségünk óta;' kifejlő
désünk minden fokainak; a jó és rosz befolyásoknak, a melyek 
minket környeztek ; gondolkozásmódunk és akaratunk változásainak 
és azon nagy áramlatnak, mely jövő boldogságunk vagy szerencsét
lenségünk felé ragad: oly tanulmány, mely minket nemes módon 
bölcsekké tesz; és kinek nincs közülünk szabadsága az örök igaz-
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munlmklir t. ' Ell tiltakoz nl ez II ,jr k 11 fl ! Tn'radoll1 1t ln , r-, 

JU 'ly ('oJ ~nn li: nl ' r lkztül 'nu le i ki z, róln 'o j "' í1, "!ln ft fI'ondol
k zá m. l i tild az ml> r k köziil 1l1 l''''bizn.ül. t j" lmutnt.ni I t nt l 
fllTn, ho ' t , tY r fh ly tt fl'ondolkozz lk hogy n. töm '" esz t SZf' ll 
yed ől efl'e II nIakit a, l , nj,í.t J;: 'p t JlliJllhn.lIz k vin, z l yolniirmk 
reájok ll) Olllj n.? l;;pp II tJ!-r, ' ];:ö\' ,t Illetn k 'lr C' cmu'1' k !\ villlfl' -
á ' Ic\ o' n, hí,t.'i y.n,ba<1nJ m[ t ll1int 1 g ndolko-

zá ' t. ~ III oly l,özös I\dorn:iny-' n7, ~ z, mint n. l thts J J 'z 's 
s7.crvoi '? Nelll ol zn,bndoll t l:i d- ' Sli, t ny. i')'ny; lio' mint fl, l fI' kűl' 

vn ' r n lIUl) lIg:nn.i '? l' p? 'Ih tJiik- c ]w"y l t It odo
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ben s tehet <rb II n')'o rn.p odj lk , fl, tölJbil> II l.ntn)'uljOll, 1 11)'

"edjen 'I Vagy n. v ,nl" t r mtvo It ey ;l.Z nil.) ri t nn z ,t, lltilld II 
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Silg ezen fOl'rlÍStUlOZ juhísl'í1.·! lfttt HelU tU\lulnu\Hyozlmtjn. ;s num 
ól'tbeti-e 3. lllUUkl:Ís is I.lzoImt. II ]npoknt, rnelycl,ot :::njtít . kcblt'be 
foJrtolloSlln ir ( 

• 

Ezen megjegp:ésekkd ama. hnmi ' llézettlt igy 'kczlel\l cl{)~z
lnlni, a melybe maguk It lllllnkllSllk i' belecsllcl" 1:. i . h()~y \ik 
il könyvek hiány/iban keveset tehetnek n. gont1olkozll~i '1'6 s tarta.
lom megszcrzé. érc. Most nzon· eHíitéJeteknek flll'tlulllk, a. melye.k 
illktí bb I11llS OS7.ttílyokl1l\l divatozók. Ezük közül egyik legklizüusé 
gesebb az, hogy It 'oka tígnak U "IU hiyatú:lil. gtlndolko7.ll i, tanulni, 
.l elkét JdmüvoJni, mivel 1\7. Isten rcndolet~ ,zeréut ki\'1l1tstígolt. Jceye
seknek lditeles ége érettük gOlldolkow i. "A gOlldYi sch:s ", lllondjtik 
(ik, "t:hnaszt felsőbb lelkeket II kikn 'k kiite1t'ssl"ge n" j gll l. ~ágot 

nemünk többi részének sz1Í UUtrn fülfedl'l.ll i. r;lllHhllko l. lÍ:' és la'zi
nnmkn. Hl'JIl férnek llll'g l''''YiHt. A lllUuka.-fe ltlszhís :J t l'1'I Ill'SI. C t 

nagy törvénye. Egyik l'lllbel'llHk :f~'.ié"l' l , llH\sil'l\:l.l, J\l'7.lhd l\t;~ll a. 
társadalmat szolgálni; hadd tartf>tt Jll l'<C;' mindcnik tlSl', túly IL muga 
lliuulmkürét. : 1~ 1l tilt.nkOZl\1ll l' l.en ühl'i, elle ll ~ Tagadolll ) 11Il!,!Y blÍr
mely rgyúllllek Yagy llszttílyllnk .is l, izlinilaglls joga "illl ;t, g'llJldol
koziÍsl'Il. Ki tud 1\7. emberek ];:üziil 1l11'ghiiat<Í~ t felmutat.ni 18t.l'lltiil 
arrn, hogy testH'rcilwlyett gOlldolJw7.Zük, llog)' H, tünwg l' szlit :::Zl'n
yedőlegescJl nialiitsH, é.::l ::;t~i;Ít kl:Pl'l' , Jll ill I h(~ mwk vi:\8zlJúl ynhl/tllnl;, 
reá.jok nyomj a. '? ];:ppen ugy ki.i\'dcllw tn6k egye::; l'\u1.wl'l'k II YihígOIi
slÍg és Icvcgii, (\, 11Í.t~is l:S lélegl.iÍ::; sZI\bndalllllH, mint IL gOIl(lolko
záslÍt. Nem oly kü7.lis a,dolll:tny-o nz ö::;1., mi,ut. /l. híhís l)S ltí lcg7.é~ 

87.C1'\'oi '? Nem oly s7.alHldoll tel:i ed-e ::;)I, l~.t il l. igiIZ::<lÍg, mint. <L hlgkür 
Yogy a nap sugarai '( K6pzt')hctjiik-l" hogy lsten It'gfl.'l:,;(:gl'scbh ndll
l\1!ínyai: az értdelll, },Úp ZclCIll ti:; erJ,lilcf;i erii csak :iIlnti f\l.iiks,\-

, 

geink )\Íelógitöseört lubttak \'olnn. ·f hogy :l. halndá!; tcnnésZllt.l'~ 

e8z1iöze: !lZ önc c1ckv(s ynJn)\itúl BH'g \'ollla, tngadl'il '! Hog) l'OU(lt
ll1unJm .iJtol kellene kimcrUlnic'l A \'(:gre yollllt-e HZ l\lIIben lk t.ü

mege tercmtve, hogy :3"örnysziillitt. lf'gyl'll '? hogy l'g.\Ill'iULJl Y SZ('t'\' 
bcu 0::; tdwL (igben g~· nl'npod.i lk s ll, töbhiben ('I~nJnylll.i(ln , d SG lly 

vedjen '1 Vng'y a "égre teremtve, hogy ;\.1. l' lllheri fC' l'Ill(jsl.et. mindon 
erőit, kiiHinöscn It jobbakat üs legjl\llcllI 'l.öbhel;d 1,Í lIliivdj e '! .i':/{, 

ember scm lill , llIég :t l(' ('csekélyebb :WII1 , l',s lll' lt ]\l!"húl, (::;1IJ III
csol1tokból és i7.1110kból. A lélek fo ntosabb HI. emberi Le t'JlI és7.dH~ 
és mamdnndóbb, miut a tugok; {o::; al. Immo e lélek \' tlg"e t(~, llllgy 
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eltespedjell '/ A gondolkozás nem joga és kötelessége-e minde
neknek '? Az igazság nem egyaránt becses-e mindenekre nézve ? 
Az igazság nem oly nyilván természetes t.'Í.pláléka-e a léleknek, 
mint az egészséges gabonaszem a testnek ? A szellem nem oly 
nyilván a gondolkozásért van-e: mint a szem a vilsgosságért, a fül 
a hangért ? Ki merészli ezt meggátolni természetes müköclésében , 
természetes elemében és jóllétében '? Némelyek, kétségkivül, inkább 
meg yannak ál dm mint mások, s tudományosabb életre vannak 
kiválasztya. De az ilyen emberel{ feladata nem az, hogy mások he

lyett gondolkozzanak, hanem az, hogy őket erőteljesebben és hatá

lyosabban gondolkozn i tanitsák. A nagy szellemek azért vannak, 

hogy másokat nagyokká tegyenek. Fensöbbségöket nem arra kell 

használniok, hogy a sokaságot szellemi szolgaságha "essék, hogy 
fel~ttök szellemi zsarnokságot állitsanak fel, hanem arra, hogy a 

szunynyadásból felYerjék és önitéletre segitsék. A Yilágoss,ígnak és 

életnek. a mely egy lélekben fakad, meszsze és szélesen ki kell 

ömleni, Az emberiség ellen elkövete tt minden árulások közt egy 

sincs roszabb, mint azé, a lü arra. forditja. nagy szellemi erejét, 

hogy kevésbbé szerencsés t estyérei értelmét elnyomja. 

Eik a tömeget gondolkozásra hivatottnak nem tartják, azt 

erősitik némelykor, hogy az a legjobb esetben is csak keveset ta

llUllhat, és hogy ez a kevés valószinüleg több kárt okoz, lllint hasz

nál. A :: kevés tanulás" , mondják "veszedelmes dolog; ."apró kor
tyok" az ismeret pohadból roszszabbak, mint maga a. tudatlanság. 

A néptömeg, mondják, semminek sem képes a mélyére jutni, s ha 

gondolkozásra szoktat ják; az lesz a vége, hogy csakis a félszeg 

gondolkozóknak egy veszélyes faja. képződik. " 

Ezen okoskodásnak először is az a. gyengéje van, hogy · igen 
sokat bizonyit ; mert ha igaz volna, azt bizonyitná, hogy a társa
ságnak egy osztályából sem kell senkinek gondolkozni. Mert sze
retném kérdeni: kicsoda. képes valaminek a mélyére jutni? Kinek 
nem "kevés « a tanulása? Kinek nem "aprók" az ismeret pohará
ból huzott "I\Ortyai «? Ki tanulta ld h:özülünk a természet egyetlen 
jelenetének vagy a történelem egyetlen eseményének mélységét? I(j 
nem áll meo' l,özülünk bári:J.észlwdva eo'y fövényszem rejtelmes volta . b b . 

előtt? Mily korlátolt a legszélesebb belátás köre is? De hát sem-
mi értéke se volna ismeretünknek azért, mert oly csekély? Me~~ 
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vessük-e a tanulságolrn.t, melyeket a teremtés ezen könyvében, az 
emberi tapasztalat ezen sziik keretében szerzün l" mivel egy határ
talan világ-egyetem teljell ld I<öriiltünk, a melyneJ< kinyomozására 
nincsenek eszközeink, sa melyben föld , nap és holygók egy pont
ba tiinnek el? Mt'g kellene gondolnunk, hogy az ismert, bármily 
kevés legyen is, öszhangzatban van a határtalan ismeretlennel, és 
egy lépés arra felé. Azt is meg kellene gondolnunk, hogya legfon
tosabb igazságok az ismeret szük korlátai közt is öszszegyüjthetök. 
Isten é!)pen oly igazán ldjelenti magát a legkisebb müvében, mint 
a; legnagyobbakban. Az emberi természet elvei jobban kitanulhatók 
egy családban, mint a világtörténelemben. A véges it végtelennek 
kijelentése. A nagy eszmék, a melyekről korábban szólottam, min
denkitől elérhetők, a ki szomjuhozza és őszinte léleldrel keresi 'az 
igazságot. Még csak azt adom hozzá, hogy a munl<ás osztály niost 
nincs az ismeret oly szüle adagaira kárhoztatva, hogy gunyt érde
meljen, Solmn I,özülök többet tuunak a külső világról, mint az 
ókor minden bölcsei; és a kereszténység oly mélységeit nyitotta 
fel előttök a szellemi világnak, a mclyelmek megértésére királyok 
és proféták nem voltak Idváltságolva. Hogy lehetne tehát őket, 
mint hasznos gondolkozásra képtelenek et , szellemi tétlenségre 
kárhoztatni? 

• 

Mondják olylwr, hogy a sokasiíg gondolkozhatik az élet szo-
kásos foglaJkozásairól, de nem magasabb tárgyakról, s l,ülönösen a 
vallásról. Ezt, mondják, tekintély után kell elfogadni; erről az em
berek rendesen nem tudnak saját itéletet alakitani. De éppen ez 
az utolsó tárgy, melyben az egyénnek szabad volna magát amá
sok parancsszavának alárendelni. Semmi más tárgyban nincs oly 
érdeke; semmi másban sem oly fontos, hogy saját lelke és szive 
oly bensőleg elfoglalva legyen, semmi más tárgyban sincs oly ){é~-

, .. 
ügyben levő segédeszköze az önitéletre; és semmi más mezon 
seuI valószinübb, mint a történelem mutatja, hogy azoktól, a kik 
helyette a gondolkozás fáradságát átveszik, tévutra vezettetik. A 
vallás oly üay a mely minden lélek előtt nyitva áll. Nagy igazsá-o , . 

gainak magában a lélekben van az alapja, s azok bizonyitékai min-
den oldalról körülvesznek minl{et. Isten nem rejtette a maga léte
Iének ismeretét egynehány idegen nyelven irt könyvbe, sem az 
iskolák fs bölcsészek könyvtáraiba nem zárta; hanem felírta ne-
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"ét az égre és földre, ső t a legparányibb állatra és növényre is; 
és igéje, miut Jézus tanit ja, nem adatott át irás- és törvénytudók
nak, hanem prédikáltatik a szegényeknek, az emberi sokaságnak, 
hegyeken, utczákon és tengerpartokon. Ne mondja nekem senki, 
hogy ll. sokaság téuyleg tekintélyre vagy mások szavára fogadja el 
a vallást. Én azt felelem, lJogy az ekként elfogadott hit csekély 
becsünek látszik előttem. A szegényember hitében az a becses, az 
élő, a lJatbatós rész, a minek észszerüségét és jeles voltát ő maga 
is átlátja; az, a mi magát az ő felfogása, lelkiismerete és szive 
előtt igazolja ; az, a mi lelke mély szükségérzetéllek megfelel és 
a minek bizonyságát saját belső és külső tapasztalatában birja. 
Hitének minden más részei , melyeket vak hittel fogad el, és me
lyekben az igazságnak és istel1iségnek sellHlli jeleit nem látja, ke
vés vagy éppen selllmi jót sem tesznek neki. Sőt igen sokszor 
ártanak neld , mert egJszerü eszét megzayarják, llleit a hittudósok 
költeményeit és mesterkélt rendszereit, a szeretet és igazság, az 
alázat és Istenben yaló gyermeki hizalom világos parancsainak he
lyébe teszile Valamig az ft nézet volt érvényben, hogy a vallás 
azáltal boldogit ja a. világot, ha rabjánezra fűzi , ha rettegést ébreszt, 
és rendőrség i eszközül szolgál: mindad(lig természetes volt a te
kintélyben és hagyományban, lllint vallás terjesztés eszközeiben bizni, 
mindaddig kivánatos volt maga a dolog iránti gondolkoZ<Íst és vizsgá
lódást elnyomni. De most, miután lllcgtannJtnk, hogy a vallás igazi 
hivatása tiszta és felemelő érzéselíet geljeszteni és hog)' az embert 
észszerü hódolattal és felvilágosult szeretcttel kösse az Istenhez: 
valami természet-ellenes van abban, hogy a vallás az emberi llem 
sokaságának gondolkozása és tanulmányozása alól clyonassék. 

Áttérek egy más előitéletre. Felhozták, hogy a rangkülönbség 
lényeges kelléke a társadalmi rendnek, és hogy az elenyészik, ha a 
gondolkozó erőt nünden em berhen kifejtik. Ezen ellenvetés ugyan, 
a melyre Europáhan oly rendkivüli sulyt fekt.etnek, itt nálunk szin
te kiveszett; mindazáltal még elég maradt fenn belőle közöttünk arra 
nézve, hogy figyelmet érdemeljl:íll. Azt felelem tehát: káromlás a 
társadalmi rendről azt tenni fel , hogy az a maga fentartásáért, az 
emberi lények nagy sokaságáuak tudatlanságba és szolgaságba va
ló viszszavetését követeli; és káromlás a teremtőröl azt tenni fel, 
hogy ö az álladalmak alapjául okos teremtményei többségéné~ rend-
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szeres elnyomá....c;át kirnnja , Ez a. felt.eyé kal ,kéuelfoglmrobb 
esztelenség sokkal természetellenesebb hogy sem hosznasabbmeg
czáfolást kivánna. Én a, mngfokozatnak semmi lá
t~m ' aká.r a. tá rsadalmi rend, akár bármi m'~ ezé] érde -ében. A 
foglalkozások és éle módok igen i ki.ána o; az em
bereknek követniök kell geninsuKa , . minden haszno és önénye ' 
módon alkalinazniok erőiket, f:n nem obajtok egyforma ' m' 
most is nagyon egyformák "agyunk. A dimtkót', mely egyik li
séroje a rang.ágynak foJYYlí s uá Qlja az emberi erő 

lődését. Hadd legy ~ll közö ünk II 

zatossága. De ez nem f: O'lalja mag-ában szö" _égé hogy II 

társadalom kasz-tokr .agy f"tlllO'fo -oza okr-;\ o::loijék, 
egy bizonyos "zám mag-ána fel o b::ége kö,e cljen, min" 
lőnzött faj , aóbbembel'elrtöl elníljon Az e ber -
az élet killönbözóköreiben 's mégi~ eli~ eThe' - egymáshoz ó 
testvéri viszonyai kat megbeesillhe" - egymá~ - közle-
kedésben lehetnek a , Az emberek -é -éa " ml, fölehb 
fogják becsülni azo ' bru' ságá h a kikkel leginkaob 

rokonszen,eznek' de ez nell aJlml i mint ran!!O may bsz-..1- ..LJ ....... 

tot alakitam. ÁZ ér elme~ ember, példán! . ' az ér elme:: ~ 

a kegyes azoka kik az Istent féli -, Tegy- - fel már II ",_' ér
telmes a vall ' o~ valamely ;:;zéle~ meglrü önbözteté~ 
ált:'ll elválnak a társadalom öbbi részé ól s magn.- ~ " ' ;ir. 

egy elzárt kört alakilan3k ; hogy il csekélyebb szellem' és er ' ')1 " 
mivelt:séggel biró emberektől ID zta", dj' . it o11zn >ila menet " s il 

menynyír ~ak lehet fl, ,elő - TIlló közl ~ed 's ai -
mától : vajjon nem kelne e fei a társadalom min egy ember 
vély , eHen? ha már és 

lehetnek a kasztképzé~ alapjai n 'nő hnznina -

guk körül alakitanák maguka felsőbb azo -. a 
kiknek nin má meO' 'illönbözte fi . sak fi, 

sebb ölroz O'tlzdagabb fO~l ok é. ház, , ? Hogy n 'me-
lyek gazdmrnhbak le . ek mint má '. ilZ természetes é :szi éges , 

és sak durva . által lenne 
az , emb . ekr szabad 
halmoznak .. ~zsze mint ~ZOtlml jar-, 
anynyit te~z min fel öbb MIii unak lennj 

meggá olbató, 
é II Illelyel{ többe' 

jőmó Ulla. lellni II ill 

é~ nem kell . e az -em-
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szeres elnyom asát kivánja. Ez a feltevés sokkal kézzelfoghatóbb 
esztelenség, sol{kal tennészetellenesebb, hogy sem hoszszasahb meg
czáfoJást kivánna. Én a rangfokozatnak semmi szükségét sem lá
tom akár a társadalmi rend, akár bánni más ezé l érdekében. A . , 
foglalkozások és életmódok sokfélesége igen is kivánatos; a7. el11- " 
bereknek követniök kell geniusnkat s minden hasznos és tÖl'Vénycf; 
módon allmlmazniok erőiket. Én nem ohaj tok egyforma világot; mi 
most is nagyon egyformák vagyunk. Adivatkór, mely egyik ld
sérője a l'angvágynak, folyv{tst gátolja az emberi erők s7.abad ldfej
lődését. Hadd legy(~n közöttünk a foglalkozások legnagyobb válto
zatossága! De ez nem foglalja magában annak szükségét, hogy a 
társadalom kasztokra vagy rangfokozatokra of'zoljék, vagy hogy ' 
egy bizonyos szám magának fe lsőbbsége t követeljen, s mint elkü
lönzött faj, a több emberektől elváljon, Az emberek miiködhetnek 
az élet l{ülönböző köreiben és mégis elismerhetik egymáshoz való 
testvéri viszonyaikat, megbecsülItetik egym{tst, s barátságos kÖ7.le
kedésben lehetnek egyik a mással. Az emberek, kétséglüvül, fölebb 
fogják becsülni nzok barútsiígát és társaságát, fL Idkkel k ginld.bb 
rokonszenveznek; de ez nem anynyit tesz mint rangot vagy kas7. -

. tot alakitani. Az értelmes ember, pélclául, felkeresi az értelmest, il 

a kegyes azokat, kik az Istent félik Tegyük fel már, hogy az ér
telmes és a vallásos, valamely széles, látható megkülönböztetés 
által elválnak a társadalom többi részétől, s maguk sz;í,rnál'a 
egy elzárt kört alakitanak ; hogy a csekélyebb szellemi és erkölcsi 
miveltséggel biró emberektől megtagadják a Mzukba menetelt s ft 

menynyire csak lehet megfosztják fL velök való küzlel<edés alkal
mától : vajjon nem kelne e fel a társadalom, mint egy ember, c I<c
vély kizárólagosság ellen? S ha már értelmesség és kegyesség ncrn 
lehetnek a kasztképzés alapjai, minő nJapon huznának válaszfalat lJla
guk körül s alakitanák magukat egy felsőbb osztálylyá azok, a 
kiknek nincs más megkülönbözte tő jegyök, csak a gazdagság, fénye
sebb öltözet, gazdagabb fogatok és diszesebb házak,( Hogy nénlc
lyek gazdagabbak lesznek mint másole az természetes és szükségCH, , 

és csak durva jogmegsértések által lenne meggátolható. Hagyjátok 
az emberekre tehetségeik szabad haszn{tlatát és némelyek többet 
halmoznak ÖSzsze, mint szolDszédjaik. De jómúdunak lenni, IICIII 

anynyit tesz, mint felsőbb úlláslUlak lenni, és nem kellene az em-
, 
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berek közt válaszfalat képezni. A gazdagságnak a legkisebb tekin
télyt sem kellene a gazdag számára biztositani. Az egyedüli kü
lönbségek, a melyek elismerendők lennének: a lélek, a jellemszi
lárdság, a megvesztegethetlen becsületesség, a közhasznusáO' a o, 
miivelt ész és az igazság keresésében való hííség különbségei. Az 
embert azon mértél{ben l{ellene mindenütt tisztelni és becsülni a , 
mint ehez méltó igényei megvannak. Nem látom át, miért ne lehetne 
egy ily ember, ha durva szövetben is, de csinosan öltözve tisztelt . , 
vendég a legpompásabb termekben és a legfényesebb társaságokban 
is. Egy ember végtelenül többet ér, mint a salonok, öltözékek és 
az egész világ pompája. Ö arra teremtetett, hogy mindezeket lábai
val tapodja. Mily bántalom az emberiség ellen, az öltözék és bu
torzat iránt jelenleg mutatkozó hódolat, mintha bizony a selyem. 
hernyó k és szövőszékek, az oIJók és tük valami nemesebbet tudnának 

• 

létrehozni mint az ember! Minden jó embernek tiltakozni kellene 
egy oly kaszt ellen, a mely külső gazdagságra van alapítva, mi\'el 
ez a külsőt a belső, az anyagit a szellemi fölé emeli; mivel az, 
felületes és ll'l'ulandó különbségek iránti gyalázatos kevélységből 

származik; mivel elidegeniti az embert testvéreitől, szétszaggatja 
a közös emberiség kötelékét, s féltékenységet, fenhéjázást, és ]{Öl· 

• 

cs önös roszakaratot szül. Szükséges lehet-c ez a társadalmi rendre? 
Igaz, hogy oly országokban, hol a néptömeg tudatlan és szolgalelkű, 

egy felsőbb és szentelt tekíntélylyel körített rend oda működik, 
hogy azt akihágásoktól viszszatartóztassa. Egy ilyetén rendbízo
nyos tiszteletérzést . áraszt el, a mely többé ],evésbbé feleslegessé 
teszi erőszak és büntetés alkalmazását. De jó lesz megjegyezni, 
hogy ugyanazon eszközök, melyek a társadalom egyik állapotában 
a rendet fentart ják, egy másikban az elégedetlenség és re~det)ell
ség fő izgatói lehetnek, és ez főképpen az arisztokl'acziárólvagy 
előkelők l'endéről áll. Nyers időkben ez megfékezi a népet; de ha 
a nép lassanként ' saját jogainak s az emberi nem többi részéveJi 
lényeges egyenlőségének öntudatára ébredett, akkor természete
sen enyészni kezd a rang iránti jámbor . tisztelet s gyanakodásba, 
féltékenységbe, az elkövetett jogtalanságok érzésébe, s az ellent
állás hajlamába megy át. Ugyanazon intézmény, mely egylcor kor
látolt, most kihivólag hat. Ezen változáson megy most át Europa. 
Az a különös csalódás, hogy egy ember, mivel csillagot vagy rend-

'" 
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$'zalagothord, vagy czimmel született, egy más fajhoz tartozik, ' mu-
• • 

ló félben van; és a társaságnak egy sor forradahnon, csendesen vagy 
véresen, kell átmenni, mig a különbségek helyét, a melyek erede
tileg erőszakImI állottak elő, egy természetesebb rend foglalja el. . 
Igy az arisztokráczia a helyett hogy rendet esz]{özőlne a társada
lomban, azt vonaglásba hozza. Ily lehetlenség, hogy önkényes em
beri rendezések állandólag lealacsonyitsák az emberi természetet, 
vagy szétdulják az igazság és szabadság elveit. 

. Tudom, azt fogják mondani, hogy az erkölcs és izlés finom
ságának hiánya az alsóbb osztályokban, szükségképpen még akkor 
is mint alsóbb lmsztot fogja őket tartani, ha minden politikai 
egyenlőtlenség el lesz törölve. Elismerem a finom erkölcsök hiányát 
a sokaságban, és megengedem, hogy ez akadály amüveltekkel való 

• 

társalgásra nézve, jóllehet gyakran nagyi tás van a dologban. De ez 
oly válaszfal, a melynek enyészni kell és enyészni fog, a mint a 
müvelődés eszközei a közönség közt elterjednek. Ez a rosz egy élet
móddal sincs szükségképpen öszszekötve. Egy értelmes utazó *) 
beszéli, hogy Norvégiában, egy oly országban, mely ' sokat nélkülöz 
a . mi előnyeinkből, az illemes erkölcs és udvariasság minden osz
tályok }{özt el van terjedve, és "ama nyers modor a beszédben és 
társas életben, a mely oly szembeötlő Angliában a társadalom al
sóbb osztályainál, ott nem található. (( Nem sok századdal ezelőtt, 

a legfelsőbb rendek társalgása Európában gyöngédtelenség- és llyer
seséggel volt bészenynyezve; de az idő eltörölte ezen foltokat, és 
ugyanazon ok távolítja most el azt, a mi viszszataszitólag hat azok 
közt, a kik kezeikkel dolgoznak. Nem tudom hinni, hogy nyers er
kölcsök, durva társalgás, szenynyes elhanyagoltság, undok szokások, 
nyerseség és illetlenség a társadalom ' bármely osztályában is nem
zedékről nemzedékre szükségképpen kellene hogyalászálljanak. 
Nem látom át, hogy tisztaság, módosság, gyöngédség, szivélyesség 
s a mások érzései iránti kimély miért ne válhatnának a munkás 
emberek szokásaivá. Az erkölcsök tekintetében l,étségldviil változás 
van köztök folyamatban. Engedjétek reméllenünk, hogy ez jobbra 
való változás lesz; hogy ők amüveltségről nem fognak hamis né
zeteket elfogadni; hogy ők ki fogják kerülni szolgai majmolását 

*) L. Laing llorvegiai utazását . 
• 
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annak, a mi magában üres és hazug, és az igazi természetes udva-
riasságnak külső fitogtatással való felcserélését. Szerencsétlenségre 
csak tökéletlen minták vannak elöttök, a melyek után magukat 
képezhetnék. Nemcsak egy osztály van, melynek az erkölCsökben 
reformra van szüksége. Nekünk mindnyájunknak egy új társadalmi 
érintkezésre van szükségünk, mely valódi nemes finomságot le
heljen, -mely egyesitse a müveltség két fő elem ét, az önbecsülést s 
a mások jogai és érzelmei iránti gyöngéd tekintetet ; mely legyen 
fesztelen, durvaság nélkül és komoly, merevség nélkül; mely le
gyen udvarias, mégis hőszivü; s melyben a közlekedés legyen 
őszinte, mesJerkéletlen, önként jövő, minden önhittség és igény
kedés távolléte és annak tudata által, hogyaszivtelen kigunyo
lástól biztosak vagyunk. E nagyszerü reform, a mely, meg vagyok 
győződve, el fog jőni, oly boldogságot hozand magával, mely ed
digelő még kevéssé ismert a társas életben, és honnan jőjön ez ? 
Minden osztályok bölcs és önzéstelen embereinek közre kell mü
ködni erre, és én nem látom át, hogy a munkás osztályok miért 
ne vehetnének részt e munkában. Valóban, midőn látom életök 
egyszerübb voltát és a kereszténység szelleme iránti nagyobb fo
gékonyságukat, nem tudom, vajjon az erkölcsi müveltség "arany ko
rának" nem éppen azok közt kell-e kezdődni, a kiknek finomság
hiánya most anynyira kétségbeejtő. 

Ezen megjegyzésekben "e l ő i t é l e t e k" nevet adtam a ran
got és annak szükségét illető régi véleményeknek, hogy a nép a 
sok gondolkozástól távol tartandó. De megengedve, hogy ezen vé~ 
leményeknek igazi alapj ok van; _ feltéve, hogy minden korszakok 
közt a hübéri volt a legboldogabb, midőn az arisztokráczia virágjá
ban és dicsőségében volt, midőn a nemes, feljül állván a törvénye
ken, több gyilkolást követett el egyetlen évben, mint a nép husz
ban; feltéve, llOgy legjobb a munkásra nézve, hogy gondnélküli 
. tudatlanságban éljen és meghaljon; mindezt feltéve, és hogy van 
okunk irigylöleg tekinteni viszsza a multra egy dolog világos: a . . 

mult eltünt, a lovagvár öszszeomlott, az osztályok közötti távolság na-
gyon elapadt. Szerencsétlenségre bár, ha ugy tetszik, elég hogy a 
nép elkezdett gondolkozni, cselekvésének, szenvédésének és hitének 
okai után tudakozódni · s a multat kérdőre vonni. A régi varázs el
tünt, a régi támaszok öszsze törtek. Az embereket nem lehet többé -

• 
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,pompával, egyenruhával, fonuaságoldml és látszattal lekötve tar
tani. Megengedve, hogy az a legjobb, hogy II társadalom a sokaság 
elnyomásán nyugodjék: a tömeg nem lesz tovább nyugodt, ha láb-
bal tapodják, hanem türelmetlenül kérdezi az oJHit, miért nem osz-
tozhatik ő is il. társadalom áldásaiban. Ilyen a dolgok tényleges 
álltísa, és nelilink abból, a mit meg nem váJtoztathaLu1l1\, a legjob
bat kell csinálnIInk. ;r ó vagy rosz, a nép gondolkozni akar; és 
akkor nem fontos dolog-e, hogy helyesen gondolkozzék, bogy az 
igazság szeretetétől lell,esittessék és olüattassék, hogy miként lie
res se azt, hogy czélszerü miivelés Altal ama nagy elvelu'e vezérel
tessél" melyelwlI vallás és társadalom nyugosznak , és bogy a 
kétségeskedéstől és féktelen vizsglUódástól, fel vihígosodott és eré-
nyes embereld{eli társalglís tHtal megóvassél, ? Allyllyi világos, hogy 
a mint a villíg tényleg áll , t:sal, a néptömeg valódi emelése segit-
bet rajtunk. Semmi lilás állandó o alap nem vethető ránk nézve, csak 
az emberel, lelMben. Bánnily nyugtalanitó is ez az igazsiíg, ki 
kell mondani, hogy liiilső intézmények l1em biztositanak többé. Az 
intézményeiméi hatalmasabb erőI, jöttel, l,özöttünl< mül,ödésbe: II 

nép itélete, véleméllyei, érzései; és 'a tartós :íllapot iránti minden 
reményeknek, melyek 1Iem a sokaság előhalach1,sÍlu alapulnak, meg 
kell semmisülni. 

De még hátra van egy ellenvetés it munluls osztály szellemi 
emelése ellen, a mely komolyabb mint akármelyik a, lllár megvizs
gáltak l,özt. Azt mondják: "a munkás maga és családja számára 
csak oly nagy mérvü munlm által szerezhet megélhetést, mely a 
müvelődés eszközeinek használatát lelletetletmé tes:ú. Szükséges 
munkái sem időt, sem erőt nem hagyuak a gondolkoz!ísra. A nem-

o 

zetgazdászati tudomány megmutatván, hogy a népesedés .t miivelő-

désl'e szükséges IllÍnden eszközőh,:öll túl llövel<edik, iL tudatlanság 
és alárendeltség viszszavonhatlan itéletét mondja ld It llJunl"ísra. Ö 
csal< egy czéiért élhet, hogy életét tengesse. 6 a szellemi, tlírsa.' 
dalmi és er},ölcsi müvelődésre neul szentelhet időt és erőt a nél-

\ 
\ 
I , 
i 
, 

o 

o 

o 

l 

kül, hogy háznépének éhszükséget s a l,özöllségnc!i: elszegéllycdóst ' 
nc okozzon. A természet. tette e sulyos szükségességet a lllíptü-
megre és hiábavaló törekvés halachísról való eIrnéleteillket és 
álmainkat a természet ellen intézni. " 

Ez I\Z ellenvetés nagy erővel nehezedik Európú,ra, és itt 1l1t-

• 
, 

• 
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lunk sincs nyomaték nélkül, de ez nem hangol le engemet. Leg
először is azt válaszol om er.en ellenvetésre, hogy az rendesen . gya
nus fornísból származik. Az leggyakrabban oly e I1,berektől jő a 

. , 
kik . bővölködnek s magukat igen jól találják. a "ldk többet gondol-
nak a gazdagságra, mint nl(ánnely más emberi érdekre ; a -kik 
embertársaik tömegével keveset törődnek; a kik azt akarják, hogy 
mások 3Z élet minden terhét hordozzák, és a Idk előtt bármely 
társadalmi rend fennállása kedves, mely számukra személyes ké
nyelmet és megnyugtatást biztosit. Az önző epikureus és · a jómódu 
üzér könynyen találnak természeti kényszerüséget a dolgok azon 
állására, mely az élet minden áldásait reájok s mÍllden szenvedéseit 
embertársaikra halmozza. De senldsem itélhetimeg, hogy mi a jó 
vagy szükséges a népnek, hanem csak az, it ld szives részvét
tel van iránta, s a kinek igazságszeretete és jóakarata viszszaretten 
ama gondolattól, hogy az emberek egyik felének mindenelőnyre, 

másiknak minden hátrányra legyen szabadalma. Én mély gondol
kozók fs őszinte e~lberbarátok itéletét várom e pontra nézve,--, 
itéletet, mely . a nemzetgazdászat, az emberi természet és emberi 
történelem türelmes tanulmányozása után tehető; sőt még ily te~ 

kintélyre sem fogok egykönynyen emberfeleim sokasága iránt két

ségbeesni. 
Továbbá, a vizsgálat alatti ellenvetés nagy részben ama régi 

tan ismétlése, hogy "a mi volt, annak ezután, is meg kell lenni; 
hogy a jövőnek mindig csak a multat kell ismételni és a közön
ségnek mindig a járt ösvényt kell tapodni." De lehet-e valami vi1á~ 
gosabb mint az, hogy a világ jelenlegi helyzete sajátságos, előzet 
nélküli? hogy új erők és új elvek vannak müködésben? hogya 
tudomány alkalmazása a gyakorlatra rendkivüli forradalmat idéz 
elé? hogy a munkás helyzete sok helyen nagyban megjavult és ' 
Hzellemi segédeszl~özei gyarapodtak? hogy viszszaélések, amelye, 
ket egykor lényegeseknek gondoltak a társadalomra, s ennek min, 
den rost j ai val öszszenőve látszottak, már is eltöröltettek ? Ott 4Jl-e 
most az emberek tömege, a hol egynehány századdal ezelőtt r . és 
az új körülmények ha aO'godalommal töltenek el, egyszersmmd 

, b • 

nem óvnak-e meg a kétségbeeséstől? A jövő, bármilyen legyen IS, 

nem fog a multhoz hasonlitani. A jelennek új elemei vannak, a 
melyeknel~ új jót vagy új jajt kell napfényre hozni. E szerint t!lbát ' 
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nincs jogunk az emberi dolgok változhatatlallsága alapjlíll a ttÍl'Sl\

dalmi előhaladás iránti l'eménynyeJ, II menynyire rajtunl, áll, felhagyni. 
Egy másik teldntet, feleletül azoll ellel1vetésrc, mis1.crint al. 

élet szükséges lehetetlenné teszik az eHihaladtlst, nemcsal, 
az egyetemes tÖl'ténelemből vonható, hanem kUlönöscn ezon Ol'szlÍg 
tapasztalás!íból. A munlcás osztályok szellemileg emelketltel{ és most, 
is emellcednel{ haztí.nl<ban, és még sem nmtatl\Ozuak nl'. éhszükség 
jelei s azon ldlátásunk sincs, hogy It föld legszegénycl>lJ népe le
szUnk. Sőt inkálJb a legvonzóbb teldntet, mit ez orszlÍ,g nyl\it, a 
munklts tömeg helyzete. Semmi sem érdemli llleg anynyira I,üzüt
tünk az lltnzó figyelmét, mint a gondolat és jellem ereje (~s :ti. 

önbecsülés, a melyeket történelmUnl< és intézményeink ölJrcsztottclc 
fel a néptömegben, Vagyonos oszbílyaink átaláball hasonlók mús 
országolt ugyanazon osztályaihoz, csaldlOgy, t\ mint reméljük, ti~z

tább el'kölcsUel{; de a nagy mHnMs tÖllleg meszsze htÍtmhagyja 
• 

más országok munkásait. Egy figyelmes és jóalmmlll cmber SOlU 

társaloghat velök a nélli:iil, hogy IUeg ue lepjék éH gyönyiirködtcs
sék erős és egészséges észjál'ásul{ és férfias lellüiletük jelei, lnikct 
azoknál észlelhet. És ld VIUl feljogosítva, hogy Iwr!íttot vessen ezen 
halad~ísnal, '? Az önjavitásban az e)sü lépések a legnehezebbek. A 
nehézség abban áll, hogy felébreszszi\lc ttZ emberek lelkeit, nom 
abban, hogy lI1üködésüJ,ben Illegtnrtsulc A világoSSlíg és erü nliu
den növekedése segély új nyereméllyekl'e. 

Egy másik tekintet, feleletül az ellenvetésl'c, az, hogy móg 
eddig egy I(özönség sem fogott komolyan azoll lJluulcához, hogy 
minden tagjait tö)célyesbitfle, ugy hogy a tapasztnlásuak leeJl lIlég 
megmutatni, mi legyen az elérhető. N inc/:! nHíg ldsérlet téve alIIlak 
meghatározására, bogy szabadelvli illtézkedések llIellynyil'e teheWk 
egyszerre a munkások testére ós lelleére nézve . A legmagasabh 

• 

társadalmi mii.vészet még csecselllü korában van. A lIag'y Hif,ellClnek 
még sehol sem l(isél'lettél< meg Iwmo).Yuu lIlegoldani lUlla folndatot, 
hogy az emberek tömege milcéut emelhető. E kisér/etnek még 
czután kell történni. Mi tölJb, ti, tömeg tleholHCItJ fogta fc/ tíKif,tÚIl 
a haladás igaz eszméjét, és határozta el egész k O)f) o]Y fl t'igga l Lt;t,t 

valósítani. Ez a nagy gondolat azonball httlSltll-JmH:HLII lIlegnyilik 
előttök, és cnnek reudelteté"e csudákat llltivellJi. VtHt"ügulumk fií 
képpen tőlök magulctól l<ell jŰlli. Másolc l(eVcBet tclJetuelc öl'ttülc, 
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valamig egy rugó saját keblökben nincs megérintve ; s ha ez meg
történt, el nem bukhatnak. A nép, a történelem bizonyitása szerint, 
csudiikat hajthat végre egy nagy eszme ereje alatt. Mily sokat tett 
és szenvedett az gyakran válságos perczekben, hazáért és valIáRért. 
Saját emelkedésének nagy eszméje csak most kezel benne lüfej
leni, és ennek erély ét nem lehet előre megmondani. Egy ilyszerü 
magasztos eszme, tisztán, világosan felfogva, új életet fuvallana a 
lelkekbe. E behatás alatt időt és erőt teremtenének magas elhiva
tásukra és nemcsak magukat, hanem a közönséget is ujjáalkotnák. 

Ismét, amaz ellenvetés, miszerint a munkás, ha arra buzdit ják, 
bogy lelke · emelésére időt és erőt szenteljen, éhhalálra jut és elsze
gényiti az országot, engem nem képes elcsüggeszteni, midőn a lélek 
crejét és hatalmát szemügyre veszem. A világegyetemben a lélek a 
legnagyobb erü. Ez teremtette a menynyet és földet. Ez változtatta 
a pusztát termékeny földdé, s a távol fekvő országokat egymás szük
ségeit fedező viszonyos szolgálatm öszszckötötte. Nem anynyira a 
durva vagy természeti erőnek, mint a mesterségnek, az ügyességnek, 
szellemi és erkölcsi erélynek tulajdonitható embernek a természet 
feletti hatalma. A lélek az, mi az anyagot meghóditotta. A ttól félni 
tehát, hogya nép lelkének felébresztése által azt elszegényitjük és 
éhhalálra juttatjuk, allynyi mint az árnyéktól megrettenni. Én hiszem, 
hogya szellemi és erkölcsi ""erŐnek a l{özönségben való növekedése 
által, ennek termelő ereje gyarapodni fog, hogy a szorgalom hatha
tósabb lesz, hogy egy bölcsebb gazdáskoelás gazdaságot fog öszsze-' 
halmozni, hogya mesterségnek és természetnek nem képzelt forrásai 
fognak fölfedeztetni. Én hiszem, hogy az életmódok kön7nyebbek lesz
nek abban az arányban, a mint a nép fel világosodott, önbecsülő, 
elhatározott és igazságos lesz. A testi vagy anyagi erőket meg 
lehet mérni, de a lélek erőit nem; valamint a növekedett szellemi 
erély Mvetkezményeit sem lehet előre megmondani. Egy ily }{ö-. 
zönség győzedelmeskedni fog almdályokon, a melyeket most legyöz
hetleneknek tartanak és segédeszközökké változtatja azokat. A 
belső alakit ja a ldilsőt. Egy nép ereje, lelkében fekszik; és ez a 
lélek megerősítve éR kifejlesztve, öszhangba hozza a külső dolgokat 
magával. Egy uj világot teremt maga körül, a mely magához illő. 
Azonban ha tévednék ezen hitemben; ha időt és müvelődési esz
l<özöket biztositva a tömeg számál~a, a műszorgalom és töke ke-
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vésbbé lennének jövedelmezők, még is azt mondom: áldozd fel egy 
népnek gazdagságát és nem lelkét. Azt sem hiszem, hogy a Mzön
ség phisikai java szenvedne ez által. Egy ország gazdagságának 
kevesbedése, okozva a szellemi és erkölcsi müvelődésre irányzott 
átalános figyelem által, oly következéseket vonna maga után, mik 
nagyon különböznének . azoktól, a melyek restség, mértékletlenség, 
és tudatlanság által előidézett hasonló apadás t követnének. Kétség
kívül kevesebb termelés lenne egy ily országban, de a nép jelleme 
és szelleme sokkal egyenlőbb elosztását eszközölné atermelé~nek; és 
egy közönség jóléte sokkal inkább függ a vagyon elosztásától, mint 
menynyiségétől. Midőn a jővőről igy beszélek, különös látnoki kegy-

, , 

adományt sem I,övetelek magamnak. Atalános szabály, hogy egy ember 
sem képes határozottan előre megmondani egy nagy társadalmi vál
tozás végső, állandó eredményeit. De az előttünk lévő esetet illetőleg 
nem szabad elcsüggednünk. A vallás egyik ldegészitő része annak 
hivése, hogy semmi által sem nyerhet egy ország oly bizonyosan 
boldogságot és maradandó jóllétet, mint polgárai minden osztályának 
emelése által. Ezt kétségbe vonni, majdnem }{özel jár a vétkezéshez. 

"Ha e hitünk nem áll: 
Roskadtak akkor a menny oszlopi, 
S a föld alapja elfutó homok" 

Tudom, hogy feleletül mindarra, .mi az önmüvelésnek a mun
kával való egyesitése lehetőségéről mondatott, ijesztő tényeket hoz
hatni fel mindennapi életünl,ből. Mondhatná valaki, hogy hazánkban, 
minden más országokban ismeretlen előnyök mellett is, igen jelen
tékeny száma van olyanoknak, Jükre a ll1Uilka terhe igen sulyo
san nehezedik, a kik minden erejök megfeszitésével is alig élhetnek, 
és a Jük nyomoru állapotjulmál fogva a szellemi mivelődés eszközei

. től megvannak fosztva ;és ha ez már most igy történik, mit vár
hatunk ezután egy sokkal tömöttebb népességgel ? Elismerem, hogy 
vannak elnyomott munkásaink, a ltilmek helyzete nagyon kedvezőt
len a szellem müvelésére; de ez olwskodás sokat veszt erejéből , 
ha ezen rosz okait keressük. Látni fogjuk al<1wr, hogy az nem kül
ső kényszerüségből, nem idegen ellentállhatlan akadályokból szár
mazik, hanem főképpen maguknak a szenvedőknek hibájából vagy 
tudatlans{tgából, ugy hogya munkás lelkének és jellemének emelé
se egyenesen arra czéloz, hogy kevesbitse, ha el 11em hárinthatja, 

• 
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a roszat. Igy I<övetkezetesen ez az emel~s épp abban talál istápo
lást, a mit ellene felhoznak. E nézetek - megerősitésére engedjék 
meg csupán érintenem okait sok munkás ama nyomasztó helyzeté
nek, mely állitólag, világosan mutatja, hogy a munka és szellemi 
önmüvelés 11em férhetnek öszsze. 

Először, mily sokat kell ebből a nyomott helyzetből a mér
téklenségre vezetni vissza! Menynyi időt, erőt és pénzt nyerhetne 
a tömeg az önképzésre szigoru józan élet által? Már amaz olcsó 
orvosság, a tiszta . viz, meggyógyitaná a fő roszszalmt a tudatlanok 
és szegények sok családjában. Ha az öszszegeket, melyeket még min

dig szeszes italokra pazarolnak, bölcs gondoskodással a nép emelé
sére forditanák, minő új világban fognánk élni'? A mértékletlenség 

nemcsak a keresményt emészti fel , hanem az emberek egészsé
gét és lelkét is. Menynyire elbámulnának sokan, ha az ugy nevezett 

mértéldetes ivást vizzel cserélnék fel, midőn tapasztalnák, hogy 
eddig mintegy felhőben, fél-kábultságban éltelc, és oly szellemi erélyt 

éreznének magukban, a melyről előbb nem is álmodtak ! 1\'Iunkájok 

kevésbbé meritené ki, és kevesebb munka kivántatnék fentartásuk

ra; ily módon nemesebb természetök müvelésére való tehetlenségök 

nagy részben elenyésznék. A nmnlcásoknak, mÍllden emberel{ felett, 

érdekökben áll a mértékletesség ügye, és nekik nemcsak ugy kel

lene tekinteni azt az egyént, ki a részegeskedés eszközeinek és 

csábjainak teljesztésével mesterséget üz, mint saját nemök köz el
lenségét, hanem mint saját maguk legroszszabb akaróját. 

Továbbá, mily sol<at lehet it munkások nyomasztó helyzetéről 
a szoros takarékosság hiányának felróni. Ez ország vagyonossága 
o1y nagymérvü költekezést hozott létre, mely a munkás osztálym 
is kiterjedt. Egy honunkheli ember megvetéssel fordul el oly élet
módtól, melyet sok más országban fényüzőnek neveznének. Valóban 
fontos, hogy az életmód kÖílépmértéke minden osztályban magasan 
álljon; azaz, hogy magában fogla lja az élet kényelmeit, a csinosság 
és rend eszközeit lakházainkban és szül<ségeink olyatén kielégíté
sét, mely képes erőnk és egészségünk biztosítására. Ámde mily 80-

Imu fecsérlik kel'esményeiket oly élvezetelu'e, miket nélkülözni 
lehetne és igy nincs sell1mi takarékpénzök a szerencsétlen napok
ra, s mindig az elszegényedés szélén ingadoznak? A szükségtelen 
l{ü1.dások tesznek sokakat maguk müvelésére képtelen szegényekké. 

• 
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És itt legyen szabad kimondanoru, hogyavagyonosabb munkások 
között szokásos pazar életmód igen gyakran elJelltétben áll maguk 
és családjaik szellemi müvelésével. Mily sokan áldozzák fel közü
lök a müvelődést az étvágynak ! Mily sokan áldozzák azt fel a fi
togtatásnak, a másokon tultehetés vágyának, a mértékentuli köl
tekPzésnek, mik ezen kielégithetlen szenvedélyből erednek! Egy oly 
dusgazdag és élvhajhászó országban mint a miénk, a munkás azon 
veszélyben van, hogy mesterkélt s3i.ikségeket és megromlott izlést 
sajátitson el; és ennek kielégithetése végett, egészen a gyüjtésnek 
adja magát és lelkét nyereségért eladja. Páratlan gazdagságunk nem 
volt tökéletes élet jó, feltüzelte a ldvánságot, határtalan sihr áI
maival rontotta meg a képzelődést, s teméntelen sokaságot taszitott 
mértékfeletti munkákba, lázas törel\vésekbe s fölemésztő gondokba. 
Egy munkásnak, ha csinos házat és egészséges asztalt biztositott 
magának, semmi egyebet sem kellene az érzékekél't kivánni; hanem 
szabad idejét, és a mi keresményéből megtakaritható, a maga és 
családja müvelésére, a legjobb tanitásra, kellemes és hasznos tál'sal
g,ísra, emberies részvétre és szolgálatokra, s a . természetben és 
művészetben található szépnek élvezetére, kellene szentélnie. Sajnos 
azonban, a munkás, ha dolga jól kezd menni, nem ismer szorgosabb 
dolgot, mÍilt hogy a gazdagabb embert majmolja, a helyett, hogy a 
mit gyakran megtehetne, nemes szerzemények által azon feljiil
emelkedni tÖl'ekednék. A fiatalok, különösen, a merter-inas és szol
gáló leány, kedvet kapnak a divathoz, és ezen az oltáron igen 
gyakran feláldozzák becsületességöket, s csaknem mindég az ön
képzési szellemet a hiu látszat~rt, ha nem is vétekre, de tudatlan
ságra kárhoztatván magukat. Nincs-e orvossága ezen ragálynak ? Az 
emberi természet mindig fel lesz-e áldozva a lüHső máznak ? A külső 
ember örökké győztes lesz-e a belsőn? Az érzés nemessége soha sem 
ébred-e fel közöttünk? Nem kezdődhetik-e éppen e különös pontra 
nézve reform a munkás osztályok közt, miután ez a vagyonosabbak közt 
oly reménytelennek látszik. A munkás, kit helyzete oly hangosan int az 
izlés és szokások egy·szeriiségére, ne lehetne-e képes helyt állani ama 
piperevágy ellen, mely a gazdagok közt oly sokak lelkét szórja szét és 
vesztegeti meg? Nem szokhat ja-e meg a munkás osztály az embe
reket nem külső szerencséjöl{ után mérni és teljes megvetéssel visel
tetni minden külső csillám ra és helyzetre alapitott fenbéjázások el-

• 

• 
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len? Bizonyos vagyok arról, hogyha ők saj~ít valódi emelkedésök 
czéljából az öltözet és életmód egyszerüségét tanulmányoz nák, 
feljülmulnák értelemben, izlésben, tisteletreméltó tulajdonságokban 
és igazi élvezetben a vagyonosok azon nagy részét, a kik puha
ságba merültek, s az üres látszat rabszolgái lettek. Ily önmegta,
gadás menynyire megkönynyithetné a munlm terhét, s az önmüve
lésre menynyi időt és erőt kimélne meg? 

Egy másik oka nem kevés munkás nyomott helyzetének a 
mint hiszem, az egészség mivoltának és fontosságánal, nem isineré
se. Az egészség a munkás ember vagyona, és neld sokkal inkább 
kellene e felett őrködni, mint a tőkepénzesnek legnagyobb be
ruházásai felett. Az egészség megkönynyiti a test és lélek törekvé- 
seit. Ez képesiti az embert, hogy l,evés időben sok munkát hajt
son végre. E nélkül keveset lehet keresni s ezt a keveset is las
su, Idmeritő munl,ával. Ez olwkból csak jó jelnek tekintem, hogy 
a nyomda olcsó munkákat teljeszt közöttüllk,a melyekben solc hasz- -
nos iSlneret adatik az emberi test szerkezetéről, müködéseiről és 
törvényeiről. Nem kis mértél{ben saját oktalanságunk -ldfolyása , 
hogy betegség és erőtelenség meglepnek, minell: ellenszere az isme
retben található. Ol{tattassék csak a néptömeg saját életmüvezetének 
ism~retére ; értse meg csak tisztán, hogy a betegség nem esetle
gesség, hanem határozott olmi vannak, melyek közül sokat elkerül
hetni, és a szenvedés, szükölködés, s az ezeket l{övető szellemi 

n yomor nagy része el lesz háritva. 
Reméllem, nem fogják igen meszsze kitérésnek tartani, ha hoz

zá teszem, hogy ha a köztársaság népe felvilágosultabb volna ezen , 
tárgyak felől, ismereteit nem csak magán életmódjára, hanem a va-
ros kormányzására is alkalmazná, s a közegészségi ügynek lredvező 
kÖj1:ségi intézl{edéseket követelne. Ez saját maguk iránti kötelessé
gök. Nekik törvényeket kellene kiváuniok a város hathatós tiszti
tására, annak, akár ){özköltségen alulr magán testület által tiszta 
vizzel való ellátására, s megakadályozására oly épületek emelésének 
vagy bérbeadásának, a melyek ol(vetetlen betegséget terjesztnek. 
Mily szomorító gondolat, hogy e nagy városban azon áldások, m~,
lyeket Isten bővön ád a madaraknak és vad állatoknak, a levego, 
világosság és viz áldásai, sok családra nézve oly szükön mértek, 
vagy anynyira telvék tisztátalansággal, hogy a testnek ártanak, a _ 
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helyett, hogy erősitenék. Minő ow-:ával dicsekedhetnek Europa és 
Amerika nagy városai saját poJgárosultságukkaJ, midőn ezernyi
ezerek pusztulnak el határaikon az Isten legszabadabb és legközön
ségesebb ajándéka hiányában! Remélhetiink-e eJőhaladást oly nép 
között, mely a természet közös ajándékitól el van zárva, és nélkü
lözi az elemek azon felüditő hatását, mil\Ct még a vadak is élvez
nek? lVlenynyi egészség, menynyi emberélet áldoztatik fel váro
sunkban ama gyakorlat által, miszerint pinczék és lakházak adat
nak bérbe, melyeket nem lehet szellőztetni, melyek nélkülözik a 
világosság, a szabad lég, a tiszta viz áldásait és a rondaságok 
eltalmritásának eszközeit! Mi törvény által tilt juk meg a rothadt 
éleI mi szereknek a piaczon való árulását; miért nem tilt juk meg az oly 
lakhelyek bérbeadását, melyelrben a rohadt, dohos és büszhödt 
gőzöIgések szintoly bizonyos pusztitást okoznak, mint a legroszabb 

• 

tápszerek'? Ha tudnák az emberek, hogy éppen oly bizonyosan 
megmél'geztetnek ily barlangokban, mint a megromlott hús és rot
hadó zöldség által, vajjon nem rendelnének-e ld felügyelőket a há

zaha . szintugy mint a piaczoln'a ? Nem kellene-e a lakhatatlan 
helyiségek kibérlését és egyetlen szobába oly nagy tömegek ösz
szezsufolását, a mi okvetetlen betegséget szül és megrontja a szom
szédságot, éppen ugy megtiltani, mint a dögvész behozását? Sokáig 
időztem e pontmU, mert meg vagyok gyöződve, hogy egy népnek 
erkölcsisége, csinos, ill e 111 es . viselete, önbecsülése és szellemi mü
veltsége, valamint egészségi és phisikai kényelme, semmi külső 

körülményektől sem függnek inkább, mint a házak minőségétől , a 
melyekben lakile Az elő számlált bajok orvossága magában a népben 
van. A dolgozó népnek követelnie kell, hogy a város egészi:légi ál
lapota legyen a heíyhatósági gOlldoskodásnak főtárgya, éi:l igy cse-
lekedvén, egyszerre óvjteák a test és lelket. . 

Megemlitem . még egy okát sok munkás nyomott helyzeté
nek, és ez a restség, ama vétek, mely legkönynycbben meglep min
ket. Mily sokan YanDak , kik lassan és kedvetlenü! dolgozván, 
keveset végeznek, egy óra munkáját sok órára kiterjesztik, visz
szariadnak a nehézségektől, melyeknek ösztönöznie kellene őket, 

szegénységben tartják magukat, és igy tudatlanságra és nyomorra 
kárhoztatják családjaikat, 

Ezen észrevételek ben igyekeztem megmutatni, hogy a munkás 

• 
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OSy.tlUyok ,l hftl,tdás,),nal n.1mtllílyai (I lJ nnöl VIlllIlIt I <l' elln ' 11'0 V/l. 

IMl'i l:ht1.tók. ll1nli c y br sill 's íl i\l(só 'ök, nk nl t1.1'íttl'n. A kiil ő 
n II Y.S (l' pp n nn nyibf\.n htí.t l'Á.l iS 'ny sz ik l ol liik, n, 1\1 ny-
Ily ib II a 11.16di hftln/l.lt Ta lI Ajlll,lI<lú k, ft m nyllyib n ~nj lÍt ' !ll lk '
dl.S(\ k \l ogy 7. 1l1<\i 1(' lk('j l t Hon'lalja. Tudom, ho')'y sol nl1 nov t.
ni fOO'lIftl\' f\.7.on fült v SI' , mi ll. rill t ft llI11nktts, fi 

Öilnw'Itn '/\fM "yn];:orllÍ,stí. t'n birhnt,ó nzon ez Ilb l, hogy II 'm bb 
l lnyn.)' Vlílj k. l !lX ily J, t ll, cl k, kik c y 1111'1'.)' Z t il o'oncloln,t 
vn 'Y n II1 ()S fü lI: lel hntoltn lÍt . . ollf1. InJln xtnl tí.sbó l II III i H\. r t k, 
III I 'oknak nom I ·h til k bjrni, lIizto nl;:: l het.n k fLzo nbn l1 hoo'y n 101-
I s dll, n 'lI1 o' Z II IUOJll , í~pp n n ln nJnmi ol t ~l'fn z t II -
11 0S, hOl\'y t\O'y k \'ngy t 'Un It k valami f J1. bb ( , ihl több 
III t. t'f\.O'n (l;jall l\,k III " mint dIligi "iV111 \llyn,tl\. 

lll. 

Min ltí.n ft I\mul l1- ' . ét tltl'g altfl,Hl 

11 111' L, 'ket III 'gvjz gl lt,UIl1 1I1 oljára f1 Z id ,k 111nol.' kii l'lIIll1 ' lI r il: 
Vb~ !l"'lÍJon l , 1I1 J ok 1\ nl\pt"me/.( cl hnJ[\(ltt,s! b[\, vet Lt reJlI ny k r

'I'. zti1, A70 l tn b~ sZII,hoLt hnbí,l'ok n,l'l'ft h:énysz rit nok, ho 'y jt)' II 

1\ I' r y.o l'Hkoz7.n.l11 . WG, ~ Ü I ' is i 'n J" II.>,Lto ri tó lciit'lI1 l1l Ily, hog: 
f~ nmnl l\, ir nti t.i ,~. t 1 L nU" 'kv ~l>en ' ''fI,n, vfI"Y inktíbb ho~y fl 

I' gi 'WHO t Ic fl. le ",i ll/lll ll ,l itiint, II ti II t.!t a ft z n70 ('nlb rt. )('(tljllSi
to nú, \'tI 'y nl l.> 1'016 ,pll('n lll\, It JYŰZ l\l , t.i\ n ) I I II runnnk Ez II 

! ndUl t kA. s knt'ig I.' " 1)1(\1'1. az ny. ~ l't I Ig, k I" ?t ny (fl' ( S ' 

~nbnchllíg lö!ta![\,(lú , 1Í. n,1I tnlt1 l1 li\ttÍ, n, I lId y ' l- I lIil1tl )\lW':'o nil J itt!
tnnnl [I, kt\lünböy. l \l ~Y. tl ! ok I~()z VOll t I Ol'!t tok diCH, li J~nl' Il Ü~ 

1'ol onsz II ·t (~ iszI. It L·t ]div<'l ln I n,zok l l'/tll t ],il( n, Icg'n h -
zcbb t. 1.' \1 le t, honlozzlU" fi n, 1tí.l'Sfl,s (1('1, 1, 1l, 1 lill in k ](g'II f1 'yobh 
\'(1 SY. I. 1 ' 1.01' 111 Uk. A 11111111 ( III (l0'\'tL ' , 111 (\ Iyl.' l fill lott[\!Il llíí"'YO
mU11 n. fl. l' "i ori ztohftlilWR ,} it ~ I ct, knok, III ly l\: egykor oll 
f~ k l" sko(1 to, mint lU'iOlnl l 1'11 y; ,ill tI nt R hl1. 01116 "'f/.l Ad. l' II -
Ut lait l t kl ('l rr y I iti' 1\ l II J)(tlni (ll . l'" fi ll Qt' d IIlÓJl )' bol(logit 
l f\l\. Hl\i R K oly OSll t11 (Hll b 1.' III k 1i Y. ti Ini 11I fI" ul fi l:, leHt I 
I~ l öl'tll tök l vm nlind III 'tU~fléli l Ic I ~ tj~x t 'l L t. J\ y. oly Ihivn.tl SI 

iii lyr mill t l f\~jl\s i t I'l\ t. kili t n l~, oda fo" il'l\nyllllli fI,)Ij m:t 
l il III M. ls l nl,iu,Rlt n .. Jla t luH fU'.l'.n.l It ) cJ)z lott l ,\11 1 11thl~ ví\lmnl 
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Osy.ttílyok l'W h al l~dtÍfHí.lln.k 1\loulll.lyai il bennük vHllllak ú; ellllÓlfogvlt 
olluí.J'it.hat6k. SCllillli egyóbre :'ii ueR s? iII\ f;(~gök, csak flJmmtl'fI. A kill sö 
II ché?s(íg Óppl' ll III1)'nyihall hlill'iíl tlS cll yéRll ik ol n!ölük, a melly
nyibell n, vnlódi hajadiism ItlljlíllHlók, ft lIIeuynyiben snj lí.t emclke
dl\sük IIng)' CSIIJl1I\ ic Irlkc·ilwt. oIrogln.lja. Tudom, h(\gy solmn neYet.
lIi rogllltl, It?Oll fültovós\,(l, misllcrint 1\ lIlunklts, il. t.alml'ókossiíg és 
iinuIl'gt.ngn(ltí.s gynkol'lti::;:ím birható azon ('.1\61061, hogy nemesebh 
léll 'y llyt! "ILlj ék . . Ile nil i ly ), ó(;o l1\Cdűk, kik cgy nngySI\Cl'ii gondoli\t 
Yll p:y 1I l' III ('S fi i lll~ tel Jmt.nllll1ít. sohll. t/lI IiHll\ tnlfÍshú l Il eIIl iSll\ert(ík, 
lll ,ísoku ltk 11(' 1\1 It-hdlWk hinii . .l \i l\ tosak khet.nck Itzonbnn, hogy It lel
keRO(It~~ lWIII C'glíSZClI /1,11)1)1 , (- ppcn 110m valami oly tCl'JlIósze(;elk
l ll'~, hogy t'gyo:>ok Y/l gy tl' slill l! tck valami fcnsőbb t'i: ihJeI'ühh CRZ

mót. l'agtHljltllak III eg', millt. f'ddi r:; i VivlIlfíll'yn.il\. 

III. 

Millt/lll IL lllllnlülS t' IIHMi-)(~(. t lí.1·g,)'fl. lt 11111 t~~ 111. <,Honn folhozol.t 
e II l' II I' e té ~ e ke t. II H-g\' i z sgii halil . 1I1olj tim fl:t. i ti ii k Il(~m () ly kii rillII lIíll y (I i I: 
"i Z ~gttlll lll , lOd)'!'k /1. Il\;ptlill\l'g' el(i!lfl.ln dú.sIUm "det.!. I'l~Jllúllyl1k('t 

1~ 1 l'~I\t. ik . t\'1. diilllhl~ H:t.ll hot.t: hllt li,l'ok 11.IT!I. 1 (!; ll ysz('ril,c llt' I ~, Ilogy igt\ 1I 

l(I \ \'I~!:l ro Hzo\'ükoz:t.Il.1I 1. Elii~zi il' is igl' 1I felh:it.ol'itli kiiriilHllillY. hogy 
ll. IlIunkl\. inülti tiBzt.elol, 1l1;\'!\l\vl\slJt\1I vnll , I'Hgy iIIInI bb, ho/Xy II 

I'Ilgi I'Hiilt··lt!tt!k ll. I,b .i 1I1111lh /l irk\lt., lIliIlIllIl. Il /. 111. Plllhl'rl. }t'ldjlli:i i 

t.allli , \'agy alAllbl'oltí spll('l'Ií.h:L It O.I.\' I· :t, IH\ tillli) ftílbell \'Hllllllk. I'::t.e ll 

ImH!illot oka soknl.igö l'(i ; lllPlt il:t. a~, él't.(\ llll (\J';~Ög, 1(1' l'(·s?ttinység II~ 

HZ(lhn,d~lÍg lIlii ltaltuh\slllHlIl tn hi ll llltti, :1. lll('\yek lIliIIiI It ll llgOSlI ll kití.l 
tlmak il, kHl!inbözii (l ~z l:t\lyok k\i:t.!j \'11111. I(()l'hí.t"k 1'111'11, ~ )\il!öniis 
l'olwmw;OIlVt!t lis tisztolul.l't Idil·pl.l,lnllk :Ilwk il·/tllt, ld" I\. Jegnoho
wl)l! terhoket hm·tlOI'.zlí.lí, to: n.t llnm:'< tile(, l(lill )'<:I nwin k JOg'llngyobb 
\'é~z6 (. oIiítOI'Clllt.ik. t\ lHullka llll'g\'cté ~c, llldyl'ö1 HIIÓ lo t.ttllll. hagyo-
1Illíllyn It nigi Ill'i szloJmllilwH clilit61etoJOl Ok, llHllyuk egykor l1lit61t k 
it lwn~~k(\lhífl t' , )Hiut. ul'íetnlIOl'ltl))\ ill! tlOItI~. fl hasolll () glthtt{ 01'odo
t.i\ ll\(iit óllltllkltcl I'gytltt, ki Iwll JHlllliuk.l~g Ht. ol',th llóny boldogitó 
losy.. HIt.iOR cgy oly osztIlly (\\lIl.lt)l'üiue!\ tis)\tel!li Hlng'ulmt, ldl tilI 
It l<i.iI'1I1tök Jóv1l1, mint! lI\llgtug'ndjltl, a ti:;xtolotot. A'I. oly 1.l1hivo.ttts, 
Illlyro miH t l Oftljtt~ itóm t:e! iliton k, Qfll\ fog' h'ltllyullli , hogy I~ mIt 
Icl.\veWkot. ifi lottl.in,sUsa. l·a tolult 0.1.1'.[\,1 It J óp)lelottel, minthl\ vnlt\mI 
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aljas volna a munkában. Valami borzasztó van egy keresztény em
ber előtt ama gondolatban, hogy a foglalkozás, melyet Isten az 
emberi nem tulnyomó számára rendelt, akármely emberhez, még a 
legnagyobbat sem véve ld, illetlen volna. Valóban, ha volna oly fog
lalkozás, a melyet nem lehetne nélkülözni, és a mely még is leal
jasitaná a rá alkalmaztakat, azt mondanám, hogy az egész emberi 
nemJlek osztozni kell benne, és igy rendkivüli megosztás által sem
legesítni, a helyett hogy, mÍllt egyedüli elhivatás, egy emberre 
vagy egy llehányra tétessék. Egy emberi lény se legyen szellemben 
megtörve, vagy lábbal tapodva az állam külső javáért! A kézi 
munl(a nemhogy megvetést vagy lenézést érdemelne, sőt inkább 
párositva a szellemi miivelődés igazi eszközeivel, a Józanabb itélet, 

• 

élesebb szemlélődés, teremtő képzelődés és tisztább ízlés ápolására 
hat6sabbnak fog ll1utatlmzni, minden más elhivatásnál. Emger it 

kevésről, lsten it sokról gondoskodik; és it sok végre, ugy fog ta
lúltatni, hogy o birtokában van az előhaladás leghatályosabb esz
közeinek. 

Korunk egy másik felbátoritó körülménye egy népszerü iro-
o 

dalom teremtése, mely a munlHís osztálynak elérhetővé teszi az 
ismeret eszközeit, bármely ágban akarja magát mivelni. Az érték
telen kötetek közt is, melyek a nyomdálJól csupa mulattahísért ki
kerülnek, minden szaI{ban vannak nagybecsu l,önyvek, kiadva az 
olvasó tömeg javára. Megbecsülhetlen igazságok almái nyilllak igy 
meg mindazok előtt, kik el vannak határozva gondolkozni és ta-

o 

uulni. Az irodalom most minden sziil{séglethez alkalmazza magát; 
és én nem kétlem, hogy nem sokára egy uj alal{ja jelenik meg a 
nHlllMs osztályok különös hasznára. Ennek az lesz feladata, hogy 
megmutassa a különböző hasznos mesterségek előhaladását, fentart
sa azok feltal!ílóinak és azon embereknek emlék ét, a Jdk nagy föl
fedezések által a világot leköteJezték. Minden mesterségllel{ kitiinő 
neve van a maga történelmében. Némely ipar-ág, azok l<özött, a 
kik üzték, bölcsészek et, l(öltőket, igazi Jángelméket számithat. Azon 
javaslatotkivánnám tenni e társulat tagjainak: ha vajjon egy sor 
előadás, a végre rendezve, hogy a fontosabb mesterségek történeté t 
előtel'jeszsze, s azon nagy áldásokat, melyeket azok a társadalom
ra ál'asztottak, valamint azon kitünő egyének jellem- és életraj
zait, a ldk azokst gyakol'olták, nem tenne-e solmt a nép oktatáslí-
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nt, fl cgyszel'Hlílind mnclésiikre'l Egy ily felolvasás II meszsze mult
ha vinné öket, Hok (~ l'dekes tanulságot tárna fel előttök, s egy
HZel'SmitH) oly emberekkel ismertetné meg, a Idket mintául választ
Ilatuának. Még továhh .szeretném menni. Nagy örömmel fognám 
szemlélni, IIOgy egy fontos mesterség gyakorlói évfordulati ünnepet 
Wznek ki azoknak emléker.etére, a kik arra erényeik, fölfedezéseik , 
lángeszük által fényt árasztottak. Ideje hogy a megtisztelések ma-
goslllJb elvek flzel'Ínt legyenek odaitélve, mint II melyek a mult 
idők itéletét veí':érelték. A nyomda feltalálója, a delejtü fölfedezője, 
azok tL [(írliak , kik a güzeriít a gépeln'e alkalmazták, bizonyosan 
Rokkal inkábh lekiitelezték maguk iránt az emberi nemet, minta 
hóditók véreugzü faja , sGt. lllillt Hok jó fejedelem. Az őskor isten
Hég re U III elte a húza és lw,sznoH növények első termesztőit és a 
fémek elsi) I{()vácsail: ; (:H Illi , a világ ezen érettebb ' korszalmiban, 
még Hagyohh .nevekkel (liCHekedhetünk a hasznos mesterségek év
könyveibeJl. Mozdit~;ítok elő ()mlél{ök fennmaradását, hogy nemes 
Vel'Henyt gy lllasz~zoll azokban, kik az ii munkáikba léptek. 

Egy JIliÍ,Kik körülmény, mely a IlIlUlk,is ()~zttíIy előhaladásának 

reményérü felbátol'it, U:t.OH helyesebb nézetekben található, melyeket 
:t lllunl<:tROk gyerlllekeik Ilev(~lését illeWleg kezdenek elsajátitni. 
Valóban eze JI alapon kell lIlinden osztú,lyok iránti reményünlmek 
fől\éppclI Ilyugodni. Mindenik J'iílcg az ifju nemzedékre forditott gond 
,Utal emelkedhetik. Nem azt. akarom Jnondani, a mint lIéha hirte
lenkedve ,Ulifják, hogy csak i ~ II fiatalság haladhat elő. Én egy 
életkor iránt sem esem kétségbe. A:Wll emberek, ldk harmincz vagy 
ötven esztemlöt éltek, ne érezzék lJlagukat ugy, mintha az ajtó 
előt.tök be VOhUL z,ÍJ:va. Mintlen ember, li ld szomjuhozik valamivel 
jobbá lenni, egy zálogot bir ezen óhajtásbau, hogy munkája nem 
lesz hiáball. Senki sem igen vén a tanulásra. A világ, első óránk
tól az utolsóig, a Illi iskohínk, és az egész életnek csak egy fel
adata van: a nevelés. Csakugyan II gyermek meg nem romolva és 
meg nem l<eményedve, II legreményteljesebb tárgy, és én azt hi
szem, hogy fiokImi többet fognak czutlín a gyermekekért tenni mint 
eddig, hogyha lassanként nagyobb él'vényre jut ,egy egyszerü 
igazság, melyről azt hinnő az ember, hogy sokkal egyszeriibb, sem
bogy magyarázatot ldvánna, s mégis mind e mai napig szándékosan 
el van hanyagolva, t. i. hogy a nevelés üres !rülszin, csalás, ha. 
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nincs ügyes és tanult nevelők kezébe letéve. Egy tanító hivatásá
nak méltósá.gát kezdik megél' teni. Az a gondolat, hogy egy hiva~ 
tal sem vérsenyezhet komolyságban és fontosságban a gyermekne
:vélés llivatalával, !,:ezd ránk vil'udni: hogy az ügyesség, az ifjat 
erély re, igazságra és erényre képezni, többet ér, mint a többi mes-

• 

terségek és tudományok ismerete, és hogy ennélfogva akitünő 

tanitók . buzditása, az első kötelesség, melylyel egy község maga 
iránt tal'tozik. Azt mondo m, hogy az igazság kezd derengeni; és 
ennek a maga utján haladnia kell. Minden osztály, de kivált a 
munkás osztály, gyermekeinek nevelése mindeddig nagyon is átal á
nosan, készületlen és ügyetlen kezeIne volt bizva, s azért termé
szetesen az iskola egészbenvé\'e nem sokkal volt több egy ilévnél. 
Egy iskola egész becse a tanitóban fekszik. Öszszehalmozhatjátok 
a legdrágább tanszereket az oktatáshoz ; de egy értelmes és tehet
'6éges tanitó nélkül nem igen ér többet egy rakás limlomnál ; mig 
egy ily tanitó külső tanszerek nélkül a legörvencletesebb ereclmé
nyeket 11mtathatja fel. A mi egyetemünk diesel. szik, még pedig 
méltán, az ő könyvtárával, gyüjteményeiyel és természettani mü
szereivel ; de ezek élettelenek és haszontalanok, ha az emberek, a 
kik használják, értékessé nem teszite Egy.nehány jeles ember, a ki 
a tanitványok lelkét megérteni, hozzáférni, buzditani képes, többet 
.ér mind ezen segédszereknél. S ezt azért mondom, mert közönsé
gesen azt gondolják, hogy a munkás osztály gyermekei azért nem 
haladhatnak elő, mert szülői k képtelenek egy rakás könyvet és 
más tanszereket megszerezni. De a nevelésben nem a különféle . 
könyvek és müszerek a főkellékeI., hanem akitünő tanitói kar. 
Igazat szólva, egy kevés könyv jobbat tesz, mint a sok. A nevelés 
feladata nem anynyira aZ j hogy bizonyos menynyiségü ismeretet 
adjon, hanem hogy a tehetségeket felébreszsze s a tanitványt saját 
szelleme használatára megtanitsa ; és egy könyv oly ember által 
tanitva, ld érzi, miként lehet eme czélt elérni, tÖbbet ér egész 
könyvtáraknál, a mint ezeket rendesen olvassák. Nem szükséges, 
hogy az ifjuságnak sokat tanitsanak , hanem hogy keveset, de böl
csen, alaposan és életteljesen. Például, nem szükség, hogy a ta
nitványt a világtörténeten, az özönviztől kezdve a mai napig, át
vezessék. Segitsétek csak abban, hogy egyetlen történelmet értel
me~en olvasson, a történelmi bírálat .- elveit annak előadására 
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nlkn.hnnzzft, ar. események okftit és okozatIlit nyOIIlOZZ:l, II tények 
indító oknibil. uehllssoll; hogy [IZ emberi természet miiködéseit, 
(l hbfin /I. mi t tcsr. (:N SZCIlYCO , vizsgáljn , n. ténye1o'öl és jellemekröl 
)'(' s7.l'chnjllttlanlll ij-é l.i(~ n , n. Illi nemes, azzal l'okonszenvezzen; egy 
);orsznk f;i':e ll e1lltÍt it miénldől különbü7.ő lllnkjlliball fölfedezze, a 
llilgy ig:J:t.súgoknJ, melyek rési': letekbe V!lIllH1.k burkolva, meglelje, s 
egy el'kölesi Yil:ígl'clldet., lllQgtOrlá.st., minden romlottságok és válto
r.:ísok I, (izt, megiSnH.' ljcn ; ha\M ta,nuljon meg egy külön történelmet 
('Id,éllt oh'asni, és lllegtaulllt III i II ct e II történelmet olvasni; el van 
krsz iilvc, ha j övőben idf'jc lesz, az emberi események egész folya
!lilit tanllhwln)"ozni; i.í ezen egyetlen ){ ÖllYV által jobban vall ne
veIve, Jllint volna minden történelmek által, minden nyelvel<ben, a 
lnint küzölIsögesen tanit ják. A lUunkás gyermekei II evelésének soha 
sem kell Illegsziinlli a ki.inyvek és tanszcl'ek hiányn. miatt. A t ö b b 
jót tellue, dc :\z (' l r g klinynyen Illegszerezhetö. A mire nekünk 
sziiksr.giink ,1111 , nz ft· lélektndomá.llynynl ismeretes tanitók faja, 
f~lyi\;íg1l 8 octOtt. förfiak és nők , n. Idk tisztelik az emberi tennészetet 
fl. gyenllekben t~S törekednek megörillteni ös gyöngéden kifejteni 
legjobb t.ehetségeit és örzelmeit; és :t kik egészen erre szentelik 
IIHlgul\ftt, lllint az élet. nagy L'zéljtÍra , l::n hiszem, hogy ez a jó el 
fl)g j ő ni , dl' lassall jö. A minta-iskolák fel:íllitiÍ sn. mutatja, hogy 
elHlck sZiil\SL\;M, l\czdik érezni. Ez :t jti azt köyeteli, hogy a kö
zönség n. ncyelést. olyallJla.k ismelje cl, 1lIÍ11t ft. mely legmagasabb 
l~rdcke L'S köteles ége; kÖYe td i, hogy nz i ~i us;Íg nevelői a pénz
kercsii os7.túlyok c!ött clsőséggel bÍl:janak, és hogy a, divatlJölgy a 
tanitónő ut:l ll következzék; követel i, hogy a, s7.ülők áldozzák fel :l. 

fényüzést t>S mulatságot tt l ehető legjobb segédszerek és tanitók 
megszerzésének gyennekeik s7.ánuí.ra. Nem ;íI1itom, hogy ll. l)énzbeJi 
nagy dijaztÍs kél)CS l !lne jó bl.uitólmt teremteni, ilyenek egyéni 
bel ő ösztön és n. nevelés ügye inínti nemes érdekliidés filtttl lesz
nek ; azonban It jó ösztönnek külső körühnények által kell tárno
gntt.'\tni ; és :t nevelés eszközei mindig tU'l~nybnn lesznek a,zon tisz
telettel , lIlelybl'u no Ílmitói himtttl n. közönség el őtt áll. 

Szerencsére It mi orsz:ígunkban a nevelésne];, enllek termé
szetének és legnagyobb fontoSStl.gának eszméje, hallgatag mükődés
ben VIUl és tért login\. A Idk köziUüllk egy félszá.zadra viszsza
teldnthetnek, n,z iskolákban ~ az oktattls-ügyben Ilagy és valódi 

• 



• 

elóhttladást MtJulk }1~ mozgalmat. bátol'ithat:ift uálulIk az It l<örül· 
mQny, hogy it.t souuni scm hilÍllyz ik H munklls oszhtly lelki eme· 
lésére hallem <:snk HZ, hogy fl gyerlIleknek ű:3ztünt lHljnnk, s It 

gondolkoz/ls lllestt'l'st:'get. nlllt' zsenge ó.1 etkoníbnu helyesen ős err
lyesell Yt'z(\ssük; mmt ha t'Z cHikészi\let nH'g \'fIll téve, II jövő 

élet.viszonyok csaknem lllaguktól toYábl) fpjtik HZ l'lőhalíldlÍs mi\vét. 
A szabad int.ltzményük egyik llH'gbeesi\lhctetlen jútöt.eményc nz, 
llOgy il. s7.cllümd folY\'lÍst ébren tartj /ík ; llOgy II gondolkoziís!'n. és 
YitatkoziíSl'1I gyors l, (iyetkezéssel szolglUtatuak eleve nítő türgyalmt. 
Egy egész lll;P ng)'mH1zon lH'I'l'zben íntlitiatik elmélkedésl'e, okos
kodás!'n) itéletl'e és eselekvésl'e mély és l'gsetl'mes értéldi dolgok 
felett ; és ft. hol il gondolkozási k6pl'sség bölcs miv elést. nyort. t\ 

szellem öntudatlanul, csnlmem elJelllillhatlnu rokollszen\' li ltal tar
tntik öröl,ös fogJalkoz!lsbnu. A lélek\ mint II test , azon églHtjlnüöl 
nigg, fl, mclybell él, a. leyegőt ö l , a. l\J elyet h:legzel; l~S a. szabadság 
leyegőj e nnynyira rugalmas, felderit(í és ft'jlesztö haMsu, II mi
ről Mnyul'filo1l1 nlntt. Ill'm is álmodbntui. A szabndság ezelJ ingere 
azouball l,üvl'set ér, hn cf>nk It lélek llleg Jl('lH tnnult nz igazság el
snj/ltitásál'ól gondolkozni. A gomlatlnnok és szeuvedélyesel, a SZft

l)adság ImnI csnk romboló szé l sőségrc l'ngndt.ntllfl.k. 
A mnnktís emült'sc iránti I'cmL'u)' llck nt.olsó és a legfőbb és 

legtal't.ósabb alapja, a kereszténység elveinek tisztább ldfejlése. E 
vallás jövendőbeli befoJyásait. n. multból nem itélhetlli meg. Ez 
ideig politilwi cmeltyiit csináltnli: belőle s más módon is meghami
sitotttík. De igazi szellemét, a testvéri:;t'l;'; és szabndsl1g szellemét 
kezdik llH'gl\rteni, és ez meg fogja semlni~iteni II 1I1lml\lít, melyet. 
ellenl,czö eheh: sZI)zadokon íÍ t folytat.tak. A kereszténység :lZ egye
diili hathatós orvossllga az njkori ezí vilizlÍczló re tt.entő bajl1inn li: ; 
ama rendszernek, mely azt tanítja Jdivetöinek, hogy mindcnt. ma
gukhoz ragadjnnak. minden ember fölé emelk edjenek, mert. l'Z nz 
élet llflgy cl-éljn. Egy ily czivilizitczió tel'lllészet.l's gyiimölcsei: ll1l'g
vetése l11íísok jogainak, csalás, elnyorníÍ.s, c:!.inkosslíg 1\ kerüskedós
ben, számitás nélküli knlnndük és kereskedelmi yonaghísok, mind 
filTn irnuyulYiln, hogy fl, mnnklíst. eltly.eglÍllyitsék, s mindélI lillüst 
bizonytalanná teg)'ent'lc Sznbndulásnnk hll jÖlli, 6s ('snk It keresz
tényi elyelmek, az egyetemes ignzstíglln.k és eg-yetellll's szerotl1tnek 
a tttl'sadalmi intézméllyel<re, II l\6reskedelewl'e, nl. üzlet.ro és gylt-
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korlati életre yaló új alkalmazlísábó[ jőhet. Ez az alkalmazás meg
kezdődött, és II munlntsnak mindenekfelett éi'eznie kell ennek bol
dogitó és felemelő befolyá.sát. 

Ezek azon körülmények, melyek a munkás oszUly emelése 
iránt reményt keltenek. Ezekhez a felbátorítás más erős olmit le .. 
hetne adni, melyek az emberi természet eh'eiben, az Isten tökélyei
ben és gondviselésében és az ö igéje profétni jelentéseiben talál
hatók. De ezeket elmellőzörn. Mindezekből erős reményt meri tele 
az emberi tömeg iránt. Én ncm látom és nem láthatom át, hogy 
a kézi munka és önmüveIés miért ne haladhatna barátságos egye
siilésben. Én nem látom át, hogy a munkás miért ne tehetne szert 
finom szoldsokra és modorra éppen ugy mint más emberek. Nem 
látom át, a társalgást szerény hajlékában Illiért ne fiiszerezhetné 
élczczel és ne emelhetné értelem lmal. Nem látom át, hogy mun
kái közt szemeit miért ne függeszthetné maga l<örül az Isten di
cső teremtésére, és miért nc erősödhetnék és ujulhatna meg ezen 
szemlélés által. Nem ltítom át, hogy a nagy eszmék, melyek lelke
sitik az emberiséget, a végetlen atya, a töl<éJy, Istenhez való kö* 
zelségünk és lételünk czéljának eszméi, miért ne lehetnének vilti.
golók és erőteljesek a mUlllds lelkében is. A ttírsadalom, a mint 
hiszem, egy oly állapot felé halad, a melybel1 bámulattal tekintend 
viszsza az emberi tehetségek jelenlegi elhallyagoltísára és elferdi
tésére. Egy szélesebb körü philanthropia. ldfejlésében, a testvériség 
keresztény szellemének eltCJjedésében, minden emberi lény egyenlő 
jogainak elismerésében, egy jobb kol' hajllaJ1atát és igéretét birjuk, 
It milwr egy ember sem fosztatik meg az emelkedés eszközeitől, 
hacsak nem saját hibája által; mikor ama gonosz tan, mely mél
tó nemünk főellenségéhe:t, hogya társadalmi rend ItZ emberi tömeg 
elnyomását kivánja, borzalommal és utálattal utasittatik viszsza j 
mikor az lesz It kö:tönség nagy feladata, hogy eszközöket és befo
lyást gyüjtsön öszsze ' minden osztályok legjobb erőinek felébreszté
sére; a mikor sokkal kevesebbet költenek It testre és többet a lé
lekre; a mikor nernközönséges tehetségüeinberek ldildetnek ld, 
hogy világosságot és erőt vigyenele az emberi élet minden lcöreibe:j 
It mikor terjedelmes könyvtárak, termék~ és. mütárgyakgyüjtemé
nyei, és mindazon intézetek, melyek által a nép finomodhatikés 
nemesedhetik, lesznel, felállitva és· megnyitva; és a mikor ai élat 
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terhes munkái, ezen magosabb befolyások bölcs elegyitése által, !\z 
emberi emelkedés eszközeivé tétetnek. 

Ilyenek az én reményeim a mUllldsosztály értelmi, erkölcsi, 
vallásos és társadalmi emelése iránt. Azonban nem lennék hú ma
gamhoz, ha nem adnálll hozzá, hogy valamint reményein), ugy fé

lelmeim is vannak. Nincs időm , hogy e pont l<lirlil tovrtbb vizsgú
lódjam ; de ennek megérintése nélJ\iil, lI em all niílll ünölmeh: az egész 
igazságot. Nem akarnám eltitkolni magam \agy mások előtt az 
igazi jellemét azon világnak,a melybell éliink Az embcri I i:·kéIyte
lenség bizonytalanságot borit a jövőre. A társaflalolll, mint lL tenné
szeti világ, rettentő elemeket horu keblében. Ki l'cmölhcti, hogy it 

, 

viharok, melyek átLivöltöttek az ehllnlt sZÍl7.adokon, lllindcll erejö-
ket kiöntötték volna? Lel1etséges, hogy a munk:ísosztályok, gon
datlanságuk, szenvedélyességök, a vagyonosabbak iníllti irigységük, 
s a pártok és politikai vezérek iránti meghódolásuk iiI tal, fényes 
ldl&tásainlmt sötétséggé változtatják, a reményeket., melyeket a phi
lap.thropia jelenleg egy boldogabb és szentehb ütn.;arlalmi állapot 
felöl táplál, megsemmisitik. Lehetséges az is, a <lolgok ezell rejté
lyes állapotában, hogy arosz oly olwkból jő reájok, ll1elyelt a 
jónál egyebet nem igérnek számukra. Jelenleg az a törckvés és ál
talános ohaj, hogy az ország gazdaggá tétessék, és tény gyanúnt 
veszik, hogy növekedő vagyonossága szükségképpen boldogitni fog 
minden osztályolmt. De bizonyos-e az az eredmény'? Nem lehet-e 
egy ország gazdag, és mégis a nép nagy száma fájdalmasan elnyo
mott? Angliában, a világ leggazdagabb országában, mily szomoru, 
,mily ,lealázott a földmives és gyárokban dolgozó osztályok CLIlapota? . 
Azt gondolják, hogy hazánk intézményei biztositélwt lIyujtanak 

-
aziránt, hogya növekedő vagyonosság i t t egyenlől eg boldogitani 
s előre vinni fogja a közönség minden részét. Reméllem, hogy ugy 
lesz, de nem vagyok bizonyos. A jelen időben nevezetes fordulat 
történik a mi helyzetünkben. A gőzhajózás tökélyesitésc félig meg
semmisitette az Európa és Amerika közti távolságo t, és a feltalá
lások előhaladása a két szál'Rzföldet mind közelebb meg j{özelebh 
hozza egymáshoz. Mi ujjongó örömmel üdvözöljük a mesterségek 
e diadalát. Ugy tekintünk ama közel időre, midőn e város egy SOl' 

gőzhajóval lesz öszszecsatolva Angliával, mint történelmünk egyik 
büszke korszakára. Hogy a műforgalomnak nagy, ideiglenes löké II 
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adatik, s hogy vagyonunk és számunk növekedik, a felett nem 
• 

lehet kétség, de ez csekélyebb dolog. A nagy kérdés az, hogy fog-e 
a nép á II a n d ó I a g előre . haladni az élet kényelmeiben s még 
inkább értelemben és jellemben, legmagosabb tehetségei és érzel
mei müvelésében ? Nem elég szaporodni, ha szaporodásunk más 
népes helyekéhez hasonló lesz. Jobb ugy maradni a mint vagyunk, 
sőt jobb hanyatlani, miIltsem akármely nagy városnak, al{ár a mult., 
akár a jelen kOl'belinek, nyomdokaiba lépni. Nem kétlem, hogy az 
Isten gondviselése alatt Európa és Ámerika közeledése utoljára 
áldásthozó lesz mindkettőre nézve; de vigyázásunk nélkül, a köze-

• 

lebbi hatások többé-kevésbbé károsak lehetnek. Nem lehet kétel-
kedni, hogy egy időre, sokan közülünk, főképpen a vagyonosabb
osztályból, külföldi befolyás által mindinkább meghódittatnak, az ó 
világ intézményeivel inkább rokonszenveznek s szellemét és szo
kásait inkább elsajátitják. Nekünk, mint népnek, erkölcsi független~ 

ségre van szükségünk. Mi meghajlunk az előtt, a mi "nagy" más' 
országol{ban s egy időre mindinkább szolgaiak leszünk utánzásunk

ban. De ez, jóllehet rosz, még sem lehetne a legroszabb következ~ 

mény. Azt kérdem, mi lesz annak a hatása, ha Európa munkás 
osztályait kétszerte közelebb hozzuk magunkhoz, mint a hogy most 
vannak? Nem vagyunk-e a versenyzés veszélyének kitéve, a mi 

• 

elnyomja az itteni munkás osztályokat? Megállhat-e az itteni mun.-
kás a maga helyén Európa félig kiéhezett, tudatlan munkásaival 

• 

szemben, a kik bárminő bérért dolgoznak, és a kik önkép~ 

zésükért soha egy óra feláldozásáról sem gondolkoznal{? Nincs~e 
veszedelem, hogy az Európával való nevekedő közlekedéssel áthoz
zuk ama szembeötlő, rémletes ellentéteket, melyek ott egy népet 
elkülönzött nemzetekre osztanak? Mintsem a mi munkás osztálytinl!: 
európai népséggé váljék, egy jó ember szinte inkább óhajthatIiá, 
hogy örökös viharszelek a tengerről minden hajót elseperve, li két 
félgömböt teljesen elválaszszák egymástól. Az ég óvjon meg minket 
az Európával való közelebbi öszszeköttetés kilátásba tett jótéte~ 
ményeitől, ha ezzel együtt el kell jőni azon lealázásnak is, melyet 
látunk vagy olvasunk nagy városainak tisztátalan szegényeiről, gyt\::O 
rainak munkával tulterhelt dolgosairól , tudatlan és félig .vad.dá 
tett paraszt jairól ? Akármit mindent meg Jrell tenni,. hogYl!l~g,: 
mentsük magunkat ama társadalmi roszaktól, a melyek eléktelenitik 

.. 
• 

• 
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• 

az Ó világot, és hogy létrehozzunk itt egy értelmes, igazlelkű, ön
tisztelő népséget. Ha ez a czél azt kivánná, hogy jelenlegi élet
módunkat megváltoztassuk, hogy a külföldaeJi öszszeköttetésünket 
megszoritsuk, az Európával való kereskedelmi és gyári versenytől 

• 

elálljunk ; ha azt kivánnál hogy nagy városaink megszi.injenek ne-
vekedni, és hogy kereskedő népségünlmek egy nagy része viszsza
térjen a mnnl{ához, ezen követeléseknek engedelmeskedni kellene. 
Egy dolog világos, hogy t. i. jelenlegi czivilizácziónk erős hajlamokat 
rejt magában a közönség egy nagy részének értelmi és erkölcsi 
elnyomására ; és e befolyást fontolóra venni, tanulmányozni, szemmel 
tartani és leküzdeni kellene azzal a szilárd, ünnepélyes eUlatáro
zással, hogy semmi áldozat sem lesz lümélve, a melylyel annak 
ellentállhatni. 

A most emlitett félelmek talán alaptalanok. Nem kivánom, 
hogy azokban osztozzanak. Czélom el lesz érve, ha rábirhatom 
önöket, hogy rendesen és buzgón tanulmányozzák a változások és 
intézkedések befolyását a munkás osztály jellemére és helyzetére. 
Nincs tárgy, a melyre az önök gondolatának gyakrabban kellene 
fordulni, mint erre. Sokan önök l{özül más kérdésel{kel bibelődnek, 

mint pl. a közelebbi elnök-választás valószinü eredményével, vagy 
e vagy ama párt kilátásai val. De ez jelentéktelen szemben azon 
nagy kérdéssel, hogy vajjon az itteni munkás osztályok az európai 
alsóbb osztályok tudatlanságára és elnyomására vannak-e rendel
tetve, vagy vajjon biztosithatják-e magulmak az értelmi és erkölcsi 
előhaladás eszközeit? Önök csalódnak, önök hiítIenel{ maguk iránt, 
midőn megengedik, hogy a politikusok önöket saját önző czéljaikra 
használják fel, és elvonják ezen nagy kérdésektől. Adják ennek az 
első helyet gondolataikban. Vigyék el magukkal ezen előadásról; 

hányják meg egymás közt; tanulmányozzák mikor egyedül vannak; 
s a legjobb fők önök közt dolgozzanak rajta ; határozzák el, hogy 
l'észökről semmi sem fog hiányozni, hogya szellemi és erkölési 
jóllét eszközeit maguk és maradékaik részére biztositsák. . 

Ezen előadásokban ldfejeztem a munkás osztály iránti élénk 
érdekeltségemet ; de nem fogom pártjokat, csupán mint munkások
nak. Lelkem vonzódik hozzájok, mert ők képezik az emberi nem 
nagyobb részét. Az én nagy érdekeltségem az emberi természetben 
van, és a munkjÍs osztályokban, mint annak legszámosabb l{épvi~ 



• 

• 

• 
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selőiben.Azok előtt, kik megvetéssel vagy teljes bizalmatlauS'ágga:1 
tekintenek az emberi természetre, ily beszéd csupa alakosságnal\ 

• • • 

tetszhetik, vagy ugy tekinthető, lnint jele a képzelődés és érzés 
, 

uralkodásának az itélet felett. Am legyen! E hitétlenek szánalmát 
. . 

• • 

viszonozhatom. Az ő csudálkozásuk az én hiszékenységem . felett 
nem mulhatja feljül a fájdalmas bámulást, melylyel én az ő ember~ 

társaik java iránti közönyüket tekintem. Daczára minden Mtségeik .. 
nek és csufolódásailmak, az emberi természet rendkivül drága 
előttem. Midőn látom azt legtökélyesebb arányaiban kinyilat.koz
tatva a Jézus Krisztusban, csak tisztelni tudom azt, mint az Isten
ség igazi templomát. Midőn látom kijelentve minden · idők nagy 
és jó embereiben, áldom az Istent annak magas rendeltetése sok
szorozott és nevekedő zálogaiért. Midőn hitom szétzúzva, leverve, 
elfojtva tudatlanság és vétek, elnyomás, igazságtalanság és emésztő 
munka által, sirok érette, és érzem, hogy minden embernek l{ész

nek kellene lenni megszabaditásáért szenvedni. Reméllem és remél

lenem kell előhaladását. De midőn ezt mondom, nem hunyok sze
met közvetlen veszélyeire. Nem vagyok biztos, hogy sötét felhők 

és romboló viharok nem gyülnek-e éppen jelenleg is a világ fölé. 
Midőn viszszatekintünk az emberi nem rejtélyes történelmére, lát

juk, hogy a gondviselés rettenetes forradalmakat használt eszközül 

a századok viszszaéléseinek elsöprésére, és az emberiségnek jelen 
álláspontjára emelésére. Vajjon ily forradalmak nincsenek-e készen 

a mi időnk számára is, nem tudom. A keresztény világ jelenlegi 
czivilizácziója sok jelt mutat fi kétség és gyanu felébresztésére; 
az egyenes ellenségeskedésben áll a kereszténység nagy eszméivel; 
az önző, pénzszomjas és érzéld. Egy ily czivilizáczió nem állhat, 
nem szabad fenállnia örökre. Hogy miként lehet elmozditani, nem 
tudom. Reméllem azonban, nincs arra kárhoztatva, hogy mint a 
régi czivilizáczió, vérbe fulasztassék. Én bizom, hogy századok mü
veit nem l{eU eröszaklml, ragadozással és mindent emésztő karddal 
lerombolni. Én bizom, hogya meglevő társadalmi állapot valami 
jobbat rejt keblében, mint a mit eddig felmutatott. Én bizom, hogy 
jőni kell egy fényesebb jövőnek, nem a pusztulásból, hanem il. je
len fokozatos, jobbitó változásaiból. Azon változások }{özt, melyektől 
az új világ szabaditását várom, egyike a föbbeknek a munkás 
osztály értelmi és erkölcsi e Il ,elése. A lökéseknek , melyeknek -

-

• 

• 
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átalakitni és éleszteni kell a társadallo1lat, valószinüleg nem felsőbb, 
hanem inkább lenézett rétegeiből kell jőni, és ezen utóbbiak közt 
örömmel látom, hogy ' új szükségek, elvek és törekvtsek kezdenek 
kifejleni. Szolgáljon nekünk buzditásunkra, a mi már meg van 
nyerve; öntsön bizalmat belénk egy atyai gondviselésben való hit; 
és ha reményeinkben csalatkoznánk a jelenre nézve, soha se két
kedjünk, hogy az emberi természet nagy érdekei mégis biztonság
ban vannak mindenható barátja szemei és gondjai alatt . 

• 

• 

, 

, 
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