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Uraim! 

A jelen korszakról. 
• 

philadelphiai kereskedelmi olvasó 

előtt 

májns H-kén 1841-ben, 

• 

egylet 

-, 

Tekintsék ngy e helyen .. aló megjelenésemet, mint. kifejezését 
azon érdekeltségnek, a melylyel hasonló intézmények Ífint viselte
tem. Én sn,emből üd\'őzlöm ezeket, mint az idők jeleit) mint a 
nevekedő értelmi teYékenység eszközeit. Örvendeni fogok, ha ré
szemről egy biztató szóval, Yugy baráti közremüködéssel hozzá 
járulhatok azoknak szilárditásához. Tudom, hogy hasonló t<:írsulatok 
előtt tartott felolYasások felületeseknek tartatnak; de ez engem nem 
hangol le. Az emberi müvek, még a geniusokéi is, nagyon felülete
sek az igazság megmérhetlen mélységeihez hasonULn, A kérdés 
csak ez! képesek-e ezek a felolvasás ok a lelket ujabb tevékeny
ségre ébreszteni ? Adnak-e a gondolkozásra új allyagot és felkeltik-e 
az ismeret utáni ,ágyat? Én ebben bizonyos ,agyok, és ezért, 
legyen bár a mező kicsiny, örönmlel lépek rá. Legyen szabad meg
jegyeznem, hogy a felolvasásoknak, ha azt akaijuk, hogy hasznosak 
legyenek, szükségkép nyiltak-, elfogulatlanok- és pzabadoknak kell 
lenniek. A ki szól, szólja azt, a mit gondol; beszéljen udvariasan, 
de részrehajlatlanuI. Közleményeink eredménytelenek maradnak 
azért, mert félünk, hogy most a többséget, majd ti finomult izlést 
megsért j ük. Hatás nélkül beszélünk, mert nem beszélünk mindig 
meggyőződésből. A felolvasó nem akaIja sérteni senkinek érzelmeit 
vagy előitéleteit ; de legelső kötelessége az jgaz~ág , s legfőbb ereje 
abban áll, ha őszintBn és bátran nyilvánitja azt, a mit hiszen, és 
biznia kell hallgatóiban, hogy férfias nyiltságát jó akarattal fogadják. 



o 

, . " .. 

A JELEN I<ORSZAKnÓL. 51 

A tárgy, a melyre figyelm öket felhivom , a jelenkor. Köteteket 
igénylő nagy tárgy. Egy lwrszak ldfejtésére egy korszak lüvántatik' , 
következőleg egy óra alatt keveset lehet kifejteni. Nem dicsekedem 
rendkivül nagy tárgy ismerettel, jóllehet sokat gondolkodtam felette. 
Birjon bár valaki a legnagyobb értelemmel, még sem képes arra, 
hogy azt igazán felfogja. A jelen korszak eredménye és következ-

o ményc minden előbbi korszakoknak. Mindazok ebbe ömlenek. A 
mult idők küzdelmei, szenvedései, felfedezései és forradalmai befo~ 
lyással bírnak a jelen pillanatra is. Hogy a jelent teljesen kimá
gyarázzuk, a 111Ultat is érteni és kifejteni kelL E munkát nem 

, 
yállalom magamra. En most nem akarok történész lenni. Ne félje-
nek attól, hogy én az ozönvizhez, vagy paradicsomhoz fogom önöket 
viszszavinni. Én egyedül a j elent veszem vizsgálat alá, sőt még ezt 
sem ölel em fel egészen. Csupán csak egy, ha. nem is a legmélyebb, . 
mindenesetre a legfeltünőbb és egy hasonló értekezésre legalkalma~ . 

sabb jellemző vonást veszek fel korunkból. Czélom az igazságot 
nyiltan kimondani. Nem azért fogtam a jelenkor tárgyalásához, 
hogy ügyvéde legyek; mindazáltal reméllem, hogy sikerülni . fog o 

fölkelteni önökben korunk kint a bizalmat és szeretetet s azon 
elhatározást, hogy amennyire önöknek tehetségébeil áll, korunk 
előhaladásán önök is teljes szivből munkálni törekesznek. . 

. . 

Korunkat tekintve, egyik uralkodó jellemvonásaul tünik fel 
• • 

előttünk az, hogy minden mozgalmaiban a kiteljedésre, szélesbülésre 
. . . 

és egyetem.ességre való irány nyilatkozik. Erre hivom fel az önök 
. 

figyeImét. Ez az irány homlokegyenest ellenkezik a ldl'ekesztés, 
. . . . 

megszoritás, szükkeblüség, egyed-árusság szellemével, melya mult . . .-

időkben uralkodott. Az emberi . cselekvés . most szabadabb és kOI'-
. .. - . 

látlanabb. Minden jó, n1Índen előny, minden segély közönségesebb~ 
A kiváltságolt egyéniség kisebb és az emberi nem nagyobb fontós~ . 
ságu lesz. A sokaság kezd a porból felemelkedni. Ezelőtt egyesek~ 
röl, most az egészrol, ezelőtt egy rész kiváltságairól, most mindeil~ 
kinek jogairól beszélünk. Ezelőtt soha nem forditottunk annyi 
figyelmet arra, a mi minden osztálylyal és ranggal közös, az embe" 
riség 1,özös természetére, mint most; és l\Czdjűk megtariulni, hogy 
minden embernek megvan nak a .maga nemes tehetségei, ' a melyeket 
művelni, fontos kötelességei, a melyeket végrehajtani, elvitázliatatlan 
jogai, a ~nelyeket biztositani és dicső rendeltetése, o a melynek~ meg~ 

• 



• 

• 

52 A JELEN I<ORSZAKRÓL. 

felelni tartozik. Az emberiség nagy eszméje, az embemek mint 
embernek fontossága . halkan, dc biztosan terjed. Nem hogy az 
emberi lény méltósága átalábalI elisrnertetnék 1 a mint l,cllene 
lenni, hanem a sötétsrgen is áttör az igazság fénye. A közérzületet 
e tudat kezdi Mhatni. A társadulom legalsóbb osztályai is egy jobh 
állapotról I,ezdenek álmadozni, a melyre teremtve vannak. Az a 
nagy fontossiÍgu elv, hogy minden embernek bírnia hll azokat az 
eszközöket, a melyek által magát miyelhetí, az ismeretekben és 

, 

• 

erkölcsben előhaladást tehet, egészségét, kénye Imét és boldogságát 
megszerezheti, emberi tehetségeit és hujlamait gyakorolhatja, ez az 
elv, mondom, mint legfőbb társadalmi igazság kezd érvényesülni. 
Hogy a világot Isten nem egy nehány em1Jer, hunem az egész 
emberiség száuHíra teremtette, hogy a társadalomnak minden em
berről kell gondoskodnia, hogy önhib:íján kivül egy emberi lény 
sem veszhet ej, hogy a kormányzás végczélja :lZ egész emberiség 
jogait lllegvédelli ezek fl, tételek sark-igazságokká kezdenek yálni, 
es szellemök az élet nlÍnclen rétegeit áthatja. 

Ha korun k l,ülönböző mozgalmai t tekintjük, mindenikben fel
ismerjük ezt al. egyetemességre való törekvés t. Nézzük legelőször 

is a tudományt és irodalmat. Hol találjak most a tudományt? Be 
van-e az zárva az iskolákba, akaclemiákba,ldrályi intézetekbe vagy 
hozzáférhetetlen l{önyvekbe? Csak nehány kiváltságolt szem hatolhat 
be annak titkaiba? Kapui előtt most is homályos phraseologia áll-e 
ört, melyet a nagyobb rész nem ismer? Nem, A tudomány most 

, 

elhagyta a maga rejtekeit, kilépett az avatottak szük köréből és 
ismert nyelven l\Czdi oktatni az egész emberi nemet. Fölfedezé5ek 
és ismeretek, melyel,kel ,egykor csak a philosophusok egyed-árus
kodtak, a sajtó által a nagy többség tulajdonaivá lettek. Tal1á.rai, 
l, kik nem sokkal ezelőtt az egyetemeken vagy valamely kicsiny 
iskolában hallatták szavukat, most fl, mechanikai intézetekben tanit
nak. Az a tau, hogya munkásnak értenie kell ' a maga mestersé
gének elveit, hogy képesnek kell lennie kimagyarázni azokat a 
törvényeket és változásokat, melyeket a maga hasznára fordit, és 
a. helyett, hogy mint egy gép dolgozzék, munldj:ít értelemmel kell 
elvégeznie, nem tekintetik többé ábl'ándnak. A tudomány, Illely 
egykor leginkább megkülönböztette az embereket egymástól, 'nép
szerüvé kezd lenni. Most egy nő képes a vegytauról társalgásba 

, ., 
, 
) 

l 
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el'eszkedni , a világegyetem nek oly törvényeit ismertetni meg 
if jainkkal, a melyekről ötven évvel ezelőtt a legnagyobb elmék is 
még keveset tudtak mondani. Gyermekeink iskola-könyvei a terem
tésről magasztos nézeteket foglalnak magul,ban . Vannak oly részei 
országunknak, hol lyceumok teremnek elő csaknem minden faluban 
a természeti tudományok ismertetésére. Korunk jellemző vonása 
tehát nem anynyira a tudományok tökéletesitése, a mely szintén 
gyorsan halad, mint inkább azolmak minden emberekkel való közlése. 

Hasonló j ell emző v.onúst találunk fi tudományból huzott hasz
not illetőleg is. A tudomány többé nem pusztán szemlélődés és 
vitatkozás tárgya, a mel)' az ér telem gyakorlására szolgál. Ebben 
az esetben a I{özönségnek nem nagy kedve telnék benne. Korunk
ban a tudománya szeml élődésből átment az életbe. Valóban, a tu
dományt ma nem mívelik el égrré magáért a tlldom{myért s értelmi 
hasznáért. A tudomány nagy hatalomnak van elismerve, amely 
által nem csak megismerjük fi természet törvényeit, hanem azokat 
egyszer~mind a magunk szükségeinek alárendeljük. Ez adja meg 
nel{ünk azt az uralkodá t fi föld, tenger és levegő felett, mélyet a 
t eremtő megjövendőlt az embernek adott el ső parancsolatba.n; és 
ez az uralkodás most teljesedésbe van véve, nem azért, hogy általa 
csak némelyeknek, hanem az emberiség nagy többségének kényelme 
és jólléte ~yarapodj~J{, turlomány kimerithetlen gépészszé lőn, és 
a maga számos mübelyei, malmai, gőzkocsiai és sajtói által millió
kat ré zeltet azon kényelemben, ső t fényüzésben , a melylyel eddig 
kevesek rendelkeztek. 

Hogy a tudomány egyetcmességl'c igyekszik: 111l1tatja czéljai 
és tárgyai nak sokfélesége. A. tudomány minden korlátokon áttört, 
a világegyetemet felölelte és igy I indenrendü embernek tért nyit 
a vizsgálódásra. A természetnek nincs oly része, a melybe II vizs
gálódó ész behatolni ne igyekeznék. Nem elégedve meg azzal, bogy 
a történelem legsötétebb kOl' .. zakait kiflirkészsze, túlmegy az emberi 
nem s7.ánnazásán is, és azon csodás változásokat tanulmányozza, 
a melyeken földünk >vezl'eJtkel ezelőtt átment, mig az ember rajta 
megjelent. Nem elégedve l1wg a látható természet vizsgálatával, 
minden erejft ráfordítja ana, hogy a láthatatlan és megmérhetlen 
anyag törvényeit is fölfedezze. A nehézségek csak ujabb küzdelemre 
hívják fel. Szeretné megismerni a föld sarki oczeán és a barbarok 
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ereszkedni , a világegyetemnek oly törvényeit ismertetni meg 
if jainkkal, a melyekről ötven évvel ezelőtt a legnagyobb elmék is 
még kevese t tudtak mondani. Gyermekeink iskola-könyvei a terem
tésről magasztos nézeteket foglalnak magukban Vannak oly részei 
országunknak, hol lyceumok teremnek elő csaknem minden faluban 
a természeti tudományok ismertetésére. Korunk jellemző vonása 
tehát nem anynyira a. tudományok tökéletesitése, a mely szintén 
gyorsan halad ) mint inkább a7.olmak minden emberekkel való közlése. 

Hasonló j ell emző voná~t találunk ft tudományból huzott hasz
not illetől eg is. A tudomány töhbé nem puszuln szemlélődés és 
vitatkozás tárgya, il mtl ,)' az tr telem gyakorlására szolgál. Ebben 
az esetben a l<özünségnek nem nagy !<edve telnék benne. Korunk
ban a tudomány a szemJélűdé s!Jö l átment az életbe. Valóban, ft tu
dományt ma nem mivelik el0ggé magáért a tndomtÍ.nyért s értelmi 
hasznáért. A tudomány nagy Itatalomnak van eIisIllerve, amely 
által nem esak megismerjük a természet törvényeit, hanem azokat 
egyszersmind a magunk sZlikségeinek alárendeljük. Ez adja meg 
neJ{ünk azt a? urallíOdást a. föld, tenger és levegő fel ett, mélyet a 
t eremtő megjöyendőlt az eltJbe l'llek adott el ső parancsolatban ; és 
ez az malkodás most teljese r.l (;sbe yan véve, nem azért, hogy általa 
csak némf:.'J yeknek, hanern az emberiség nagy többségének l,ényelmc 
és jólléte gyarapodj~k . A turlomány kimeritbetlen gépészszé lőn, és 
a. maga számos mühely(;i, malmai, gőzkocsiai és sajt6i tUta l millió
kat részeltet azon kénydemlH: Il , ső t fénylizésben, a melylyel eddig 
kevesek rendelkez tek. 

Hogy a tudomány egyete II I l:sségl'c igyekszik mutatja czéljai 
és tárgyainak ~ okfélcségr~ . A tudomány minden korlátokon áttört, 
a világegyetemet felölelte és igy minde11l'endü embernek tért nyit 
a vizsgá10dásra. A természetllck nincs oly része, a melybe a vizs
gálódó ész heliatolni ne igyekezJlék . Nem elégedve meg azzal, hogy 
a tiirténclcm leg;;ütéteblJ korszakait kifürkészsze, túlmegy az emberi 
nem szárJuazásán is, és azon (;;;odái> változásokat tanulmányozza, 
a melyeken földünk évezrellkel ezelőtt átment, mig az ember rajta 
megjelent. Nem elégedve ll1 (~g a látható természet vizsgálatávaJ, 
minden erejét ráforditja arra, hogy fl láthatatlan és megmérhetlen 
anyag törvélJyeit is fölfedezze. A nehézségek csak ujabb küzdelemre 
hivják fel. Szeretné megismerni a földsarki oczeán és a barbarok 
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járatlan tlll'tományainak titlmit. Mindenek felett lm tat j a ft társadal
mi feJlődés, az ipar és müvészet, a kormányzat és ncrnzetgazdá
sza t törvényeit, czélul tüzvén maga elébe minden nyomás alól fel
szabaditani az emberi nemet, s előmozdítani a társadalom minden 
tagjának jóllétét. Valóban, semmi sem jellemzi korunkat inkább, 
mint a vizsgálódás roppant nagy szá.ma, mely ft közönség előtt 

megnyilt. A gondolat feloldja it régi I,ötelékeket, melyek által az 
emberiség megszokta vala magát nyiigözni. Semmít sem tart oly 
szentnek, bogy vizsgálat alá ne vegye. Számot kél' a multtól, és a 
százados véleméflyekkel ugy elbánik, mintha tegnapiak volnának. 
Senuni sem rettenti őt vissza. A nagy nevek sem rémit.ik meg. A 
mi a legbizonyosabbnak látszik, azt. is vizsgálat alá veszi. Kétség
ldvül ez veszélyes irány; mert a? emberek elfelejtkeznek erőik ha
táríÍl'óJ. A végetlent, a ldfiirl,észhetetlent is vakmerő önbi7.akodás
sal kérdés alá vonják. Megbotránkoztat ják a kegyes lelkeket, s oly 
kétely tulságába rohannak, amely észszerütlenebb és nagyobb 
]cábaság, mint a legnyomorultabb hiszékenység. Azonban e vé
szes kicsapongiísokban is felismerhetjük az érintett irányt, mely 
szerint az emberiség a gondolat Yiláglit mindeme ldterjeszterii 
igyekszik 

Eddig a tudományról szóltam, és a mi áll a tudományról, 
még inMbb áll az irodalomról. Most mindenld szerezhet magának 
lcönyyéket. A mnnl,ák, melyeket hajdan csak a leggazdagabbak vá
siÍrolhattak meg, most fi kézmüves asztalán is megtalálhatók. A 
lángelme sugarai behatnak a kunyhókba. Az irodalmi nagy nevel, 
otthonosak lesznek a l;:özönségnél. Mind a? egyMzi, mind a polgá
ri müvek el vannak terjedve a szélrózsa minden irányában. Méltán 
aggódhatnánk azon aránylag kevés jó miatt, a mi ez uton még 
eddigelé származott; de ezért ne essünk kétségbe. Korunkban cse
kély értéleü, izlést és itéletet nélkülöző, szenyedélyeket és előitéle
teket legyezget.ő könyvek is szabadon forognak nz emberek kezei 
!tözött; ezek pedig nem elég bölcsek arra, hogy helyes választást 
tegyenek közöttük. Hibák és tévedések a mi tanitómestereink. Két
ségbe vouhatlan tény, hogy a haszontalan könyvek helyét észrevét
lenül a jobbak és becsesebbek foglalj ák cl. Szerencsére az embe
ri lélek úgy VlIll alkotva, hogy változatossíÍgot szeret, s ez néha lL 

rosz irányból I\. j6 felé hajtja. Végre ll? élvezetben is kiftíradnnk. 
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A képzelődés világa megszűnik érdekelni, és a regényektől oly 
könyvekhez fordulunk, n melyek az emberi természet mélyelvein 
ajapúlván , minden korszakban örök érvénynyel birnak. Mínden 
esetre az irodalom jelen terjedelme azt az egyetemi cs irányt mu. 

. tatja, a melyről szóltam. 
Hasonló meggyőződésre j utunk, ha az irodalomnak azt az ágát 

tekin~jlik, a meJy a legnagyobb kedvességben kezd részesülni. A 
korunkbeli lángelmék müveiből az cgyetemies rokonérzelem sugár
ziIe ld. Nagy költőnk, WordRworth, egyike azon keveseknek, a kik 
még élnek, a mindennapi életet, legtermészetesebb érzelmeinket, a 
társadalom elhanyagolt és homályban élő osztályát kereste fel s 
innen merített magának a költészethez szép és megható anyago t. 
S nem l<ell azt gondolni, mintha ezek magukban nem volnának 
elég érdekesek, mintha csak II genius lánglelke tenné azokat bájo· 
16vá. A genius nem teremtő abban az értelemben, mintha olyant 
is előállitana, a mi nem létezik. Ö csak abban különbözik mások
tól, hogy az igazságot jobban felismeri, mint a közönséges lelkek. 
Ö a legcsekélyebb jelenségekben örök 8zépséget fedez fel. Ez a 
Wordsworth előnye is, hogy a mindennapi életben, a közönséges 
emberi szívben is meglátja a szépet és nemest. Ö kimutatta az 
emberi lélek legelső érzelmeinek, legl{özönségesebb hajlamainak 
magasztosságát. Az ő költeményein ama nagy igazság vonul végig, 
hogya szép nincs a rit1<ához, újhoz, távolihoz s az élet allOn jele- . 
neteihez kötve, a melylyel kevesek dicsekedhetnek, hanem el van 
az öntve bőven a földön és égen egyaránt; ez tündöklik a legkhlebb 
virágról, ez világosítja meg a legalll.ntibb kört; hogy a legszelidebb 
érzelmek az egyszerű szivekben honolnak ; hogy szentség, méltóság 
és nemesség van azoknak életében is, a ldket kevesen vesznek 
szemügyre; hogy még ott is, hol az értelmi miveltség hiányzik, a 
családi viszonyok ápolhat ják azt az önzetlenséget, amely min4en 
nagyságnak eleme és a mely nélkül az értelmi tehetség nem egyéb 
egy díszelgő fOl'mátlanságnál. W ordsworth az emberiség költője, ő 
tiszteletre tanit minket emberi természetünk iránt, és letör min· 
den, a szivek közé mesterségesen felállitott korlátot. 

Csalmem ezt lehet mondani Scottról is, Idnek izlése mjndaz· 
• 

által aristocratikusabb volt. Scott gyermekeIS szeretettel csüngött a 
rangon, czimeken, pompán, s látványosságon, s több figyelmet fordított 

• 

• 

• 
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akillsőre, mint a léleln'e. Mindazáltal ő is emberi szivvel birt és 
. rokonszenvezett az emberiséggel. Kevés kivétellel minden ember 

iránt igazságos voit. Békitő szellem lengte át iratait; kiemelte az· 
érdekest és szépet mindenütt, bármely állapotban és sorsban; a 
durva természetben is feltalálja a nemes és gyöngéd érzéseket, és . 
folytonosan arra igyekszik, hogy új érintkezési pontokat mutasson 
fel az olvasó s azon különböző természetü emberek között, a kik 
irataiban szerepelnek. Ö valóban még a felföldi rabló-főnökökben, 
a határszéli tolvajol{ban és gyilkosokban, szilaj s pártütő embe
rekben is, nem egyszer, gyönyört talál. De különös figyelmet for
ditott azon szelid érzelmekre, melyek a csekélyebb sorsuak életé
nek sajátai. Mily világot vetett Jeanic Deans az élet homályos 

• 

utjára! Vallásos érzelme nem volt elég mély arra, hogy képes lett 
volna a puritanusok zordon nagyságát és komoly törekvését megér
teni. De ne vádoljunk szükkeblüséggel egy oly irót, a ki egy zsidó 
nőben mutatta fel . a női nemesség megtestesülését. 

Egy · más iró, a ki korunk szabadelvü és minden irállyra ki
terjedő törekvését világositja, Dickens, a Idnek lángelméje érdek
fesZítő tárgyakat keresett és talált a néptömeg szenvedélyei-, -szen
vedései~ és erényeiben. Dickens kimutatja, hogy a legdurvább élet
nek is meglehet a maga tragikai nagysága; hogy a nevetésre vagy 
megvetésre ingerlő ·· esztelenségel. és érzéld kicsapongások között 
sincs teljesen kihalva az erkölcsi érzet; hogy a legnagyobb bünök 
rejtekhelyeit né~a a legnemesebb lelkek befolyása és jelenlét~ vi
Iág)itja meg. Abban csakugyan nagyon hibázott, hogy az . emberiség 
romlottságával gyakran játékot üzött; de sötét festéseinek czélja 
az volt, hogy rokons.zenvet ébreszszen bennünk nemünk iránt, hogy 
azt a közönyt, mely az · elnyomott~k iránt uralkodott, megszüntesse 
és a nyomorultak jajjai és méltatlan szenvedései iránt az em.berek
ben részvétet ébresz szen. 

. Az irodalomra tett észrevételeket kiteljeszthetjük a szépmü
vészetekre is. Ebben is az egyetemességre való törekvést látjuk. 
Azt mondják, . hogy anagy müvészek szelleme kihalt; hanem az ő 
müveik iránti lelkesedés terjed. A metszés tökéletesitéBe és az ön
tés feltalálása következtében a nagy müvészek szelleme mindenho
vá elhatol. Eszmeszüleményeik nincsenek többé egy kép- vagy szo
bonár szük falai közé zárva, a hová csak kevesen juthatnak bé, 
• 

• 
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hanem házaink ban is feJtalálhatók, s milliókat gyönyörködtetnek. Csá
szárok, pápák és főnemesek szemei és termei számára szánt művek a 
szerény lakokban is képviselve vannak és a szegény gyermekében is 
öntudatra ébresztik a tehetséget. A rajzolás mestersége, mely a legtöbb 
szépmüvészet alapjául szolgál, egy ágát teszi a köznevelésne!{, és tanit
tatik iskolákban, a melyek minden osztálybeli gyermekeknek nyitva 
vannak. 

Ez a megjegyzés korunk legjellemzőbb s annal{ egyetemes
ségre törő irány4t leginkább bizonyító tényre emlékeztet t. La ne
velés folytonos terjedésére. E még kevéssé ismert, mindazáltal 
legnagyobb mü"észet biztos fejlődésben van, mivel ennek elvei hova 
tovább mindinkább nyomoztatnak az emberi természetben; és ha
talmasan terjed az az igazság, hogy a neveléshez n1Índen embernel, 

joga Yan. Következőleg a nevelés valamenynyi nemzet müve lön. 
Európának még kényuralmi kormányai is iskolákat nyitnak különb

ség nélkül a gyermekeknek; és nemcsak az irás és olvasás elemei, 
l1anem zene és rajz is tanittatnak és a jövő haladás alapja le van 

téve a történelem, földrajz és természettudományok tanitásában . . A 

nép nevelésével a legnagyobb lelkek foglalkoznak. Az államok jö
yedelmei nem a l\eveselmek szüksfges egyetemek, hanem a közis- . 

kolák számára fordittatnak. Kétséglüvül sokat kell még tenni, főleg 

a tanítókat a társadalomban új rangra kell emelni; de e tekintet

ben is megindult a forradalom, és az ifjuság vezetőit az emberiség 

legnagyobb jóltevői gyanánt kezdjük nézni. 
Azt hivém, hogy e pontra nézve bevégeztelll észrevételeimet; 

de az egyetemes . értelmi tevékenységre mutató irányzatnak egy 
más jele ötlött eszembe, a mely szintén méltó a megjegyzésre. A 
nyilvános beszédtartás iránti közönséges hajlamot értem. Ha hitelt 
adhatunk hiriapjainknak, mi egy szónol{ nemzet vagyunk. lVIinden 
gyülésbEm ékes beszédek tartatnak. · A vitatkozásokban minden ál
lásu ember részt vesz. Kétségkivül több a szó, mint a lényeg azok
ban a beszédekben, a melyeket l,ülönböző gyméseinkben elhangozta
tunk. De azt hiszem, senki sem vehet részt nyilvános gyűléseinkben 
a nélkül, hogy meg ue lepje a lüfejezési erő és helyesség oly egyének 
részéről, a ldk állásukl1ál fogv[J. nagyon tökély telen miveltségre te
hettek szert. Ezen értelmi gyalwrIottságot, a mely már-már nem
zeti jelvénynyé lett, nem kell kevésre becsülni. A beszéd nem 

• 
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mindig csak köntöse a gondolatnak, a mint állitják, hanem maga a 
gondolat. A beszéd az az értelemnek, amik az izmok ' a testnek A 
lélek szavak által müködik és erősödik. A mig a nyelv nem rendezi 
It govdolatokat, nem egyéb az egy chaosnál. A gondolatokat tisztán 
és ~zabatosan ldfejteni, az értelmi tehetség legnagyobb bizonyítéka . 
Ennélfogva a növehő értelmességnek nem csekély jele, ha egy nép 
anynyira kimivelte kifejezésbeli erejét, hogy beszéd által ís képes a 

. tömegre hatást gyakorolni. Ebben a népies intézményeknek megbe-
csülhetIen tényezőjét bhjuk. Beszédek által nagy gondolatokat ismer-

· tetünk meg az egész néppel és felébreszt jük a tömegben a vágyat ezen 
, 

· gondolatokat vita alá venn.i. Van ugyan ebben erkölcsi veszély is ; 
de mégis nagy ösztön az általános értelmi müködésre. Ily iskolák
ban formálódik leginkább a nép értelme. A közérdelü\ események in
kább hatnak reánk, mint a formaszerinti tanitás, és ezel{ által le~ 

. het a polgárisujt világot mind inkább rászoktatni a gondolkozásra. 

• 

Eszerint korunk értelmi ' mozgalmaiban az egye.temességre 
czélzó irányt ismerjük fel, és ennek megszünés nélkül kell folynia. 

Ez nem valami véletlen esemény, vagy kimagyarázhatlan tény, 
vagy a természet megsértése; ennek alapja az örök igazság. A lé
lek fejlődésre és gyarapodásra van teremtve; természet elleni bün 
azt tudatlanságra kárhoztatni. Az értelem isteni adománya maga-
sabb czélokért volt adva az embernek, mÍlit csupán a testi mun
kálkodásra, mint azért, hogy az emberek favágók, vizhorclók, szán

~ tóvetők vagy szolgák legyenek. l\'Iinden igy felruházott teremtmény-
nek meg kell ismerkednie Istennel 'és ennek müveivel, és az 
életben reá néző kötelességeknek bölcsen és hiven eleget kell ten
nie. E szerint midőn látjuk, hogy a solmság ismeretek, értelmi 
tevékenység, s több mint pusztán az állati élet szükségei után szom
juhozni kezel, akkor bizonyos, hogy az ember a maga rendeltetését 

· felfogta, s ha ez az ösztön egyszer életre kapott a társadalomban, 
addig meg nem állapodik, a mig birtokába nem juttatja az embe
riségnek azon eszközöket, a melyek által kiki értelmi miveltségét 
létesitheti. Ez az a forradalom, a melyre törekszünk és amely nél-

. kül minden külső politikai változások gyermek-játékok, a társa d a
dalomra hagyván a még teendő nagy munka bevégzését. 

Eddig korunkat értelmi szempontból vettem vizsgálat alá. Ha. 
most a vallási mozgalmakat tekintjük, ezekben is az egyetemes
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ségre törő irányzatot látjuk Az emberek mindinkább kezdik átlátni ; 
hogya vallásos igazságok Idnek-kinek jogkörébe tartoznak i hogy az 
sem egyesek re, scm testületekre, sem papra, sem hallgatóm, sem tU" 
dó sra, vagy tudatlanra nin cs reábizva; hogy tetsiése szerint osztogüss:t 
másoknak; vagy viszszavegye i hanem minden embernek magának kell 
~zt a maga szármíra kikeresni i hogy minden embernek magának kell 
valamint szemeivel, ugy lelkével is vizsgálódni, és hogy az Isten vilá
gositó szent lelke mindenldnek egyformán van igérve, valaId csak 
őszintén és bizalommal l,eresi az igazságot. A szabad vizsgálódás joga 
l<ezd mindenik keresztény felekezet tanitásaiban hangot lmpni. Min
denikben a teldntély helyébe a józan okosság és meggyőződés elve 
lép. Minden állásu és rangu emberektől megvárjuk, hogy maguk fontol
ják meg és állits~ík meg magulml nézve a vallás legfőbb igazságait. 

Ezen egyetemesség i irányt látjuk abban II türelmességben, a 
mely korunkat a multtal összehasonlitva, jellemzi. Az; emberek, 
(~talában véve, nem képesek ma ragaszlwdni ahoz a gondolathoz, 
hogy az ő kicsiny egyház uIc ban van a földön minden igazság be
zárva. A vallást mind l<evésbbé tekintik az emberek névnek, for-

• 
• 

mának, hitczildrelynek, egyháznak, mint inkább a Krisztus szellemé-
nek, mely minden felekezeti forma mellett müködhetik. Igaz, hogy 
sok türelmetlenség vall most is; a. választófalak még nem döntet
tek le; de kevés ldvétellcl, azok most már még sem él'l1el~ a fel
hőldg. Sok eltünt l<öztilök és az emberek, a ldket elválasztottak, 
kezet szorithatnak, szót válthatnak egymással és mint testvérek 
teldnthetik egymást. 

A vallás nagy igazslÍga mai napság milldinlníbb nyilvánvalóviÍ 
lesz; értem azt. ar. igazstÍ.got, hogy Isten minden emberek atyja, 
hogy előtte minden lélek · driiga, hogy ő nem személyválogató, nem 
részrehuJlú, hogy ő mindenek jobbulását s örök boldogságát egy
aránt ldvúnja. Penn viÍrosában ezt az igazságot ültette be Fox 
György az ő követiíibe, hirdetvén, hogy Isten a maga világositó 
szent lell<ét mindenldrc kitölti nem csak a IWl'eszténység hivei re, , . 

hanem a földkerckségén elszórt minden emberre. Az Istennek ezt 
a l<özönséges részrehajlatlan szeretetét nyilatkozta~ja ld mind in
luíbb-inl<ább a tudomány is, a mely általános és mindenekre kiható 
természeti törvényel<et iSlllertet meg velünk, törvényeket, a melyek 
alól senlü sincs ldvétetve, és minden embernek javára czéloz-
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nak. Tudom, hogy ez az elv nincs l{özöm;égesen elismerve. Az 
emberek n1inden időben szerették magulUlak egy nemzeti vagy fele
kezeti istent képzelni, szerctték n véghetetlen egy lényt valamely 
kicsiny hajlél,ba szoritani; de korIInkban nz btenről nllwtott tisz- . 
tább fogalniak mégis anynyira el vanuak teljedve, hogy abból ko
runk szellemére kedvezőbb itéletet lmzhatunk 

. 

Ha elgondoljuk továbbá, hogy kik tanit ják most a vallást, eb-
ben is azon egyetemességre szolgaló irányt ismerjük fel. A vallásos 
tanitás kezd mindenek kezébe Iltmenni; lllcgszünt egyedárus ság len
nL Például, mily végtelen sok yallásbeli ünneretet tani tna/( cgy va
sárnapi iskolában J A vasárnapi iskolák szaporodnak a l,eresztény
világban, ezel{böl pedig az ismeretek ldhatnak a tömegelo'e s igy 

• 

a ld akar, mindenki részt vehet a vallás olttatásaiban. Hasonlóan 
városainkban nagy líiterjedésii egyletek alal\lllnak a szegény nép 
tanitására. Ez által főleg a nők megallynyi evangelistákká lesznek. 
A nő nem csak családjában papné, szeretetteljes édes szavakkal 
csepegtetvén a vallás első igazságait a fejlődő kebelbe, hanem a 

Yilágba is ·ldmegyell az istenfélelem és erény missióira. A nő , ld 
egykor a férfi rabszolgája, majd játéh:tárgya volt, most n'lindinkább 
megosztja vele a legterhesebb ll1lmkákat. A sajtó által klilönösen 
messze elhat az ő hangja is. A sajtó nagyobb hatalom, mint fi szó
szék. A könyvek feljülmulják a beszédet, és a. nők ezt az eszközt 
használván fel , nemzetek tanitói lesznek. A tem.plomban, hol a nő 
nem beszélhet, az ő hymnuszait, s lánglelke sugalmait mindenek 
érezhetik. Igy tördeli szét 1\Ol'lluk a mult idők egyedárusága it. 

De hátra van még egy erősebb vonás. Kornnk egyik megkü
lönböztető vonása : tisztább és cleyenebb ismerete azon igazsilgnak, 
bogy nzon egyetemes, részre ncm hajló szeretd, a mely Istennek 
dicsőségét teszi, a l{ el'eszt t'ny vallásnak is jellemző szelleme és di
csősége. Ennek köszönhetjük azon llhilaníhropiai és valhisos törek
vések kitmjedését, mely feljlil áll minden eddigi tapasztalatainkoJl. 
~em tudom megmondani, hogy átnJában menyuyivcl "agyuuk ll1o:st 
jobbak, mint ezelőtt; de hogy a jótékonyság szelleme nagyobb ter
jedeImet yett, különböző alakokban 6s táyolabb kihat, ezt tagauui 
nem lehet. Kevezzétel< ezt hins:ígnak, rajongásDak, vagy aklírmi egyéb
nek, de a tény még is ténynek marad, é:; )Wl'unk egyetclllességre 
törö iránynt mutatja. A jótékony ság most szel'Yezi a maga hadi 
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erőit. NagyszerU társulatok alakulnak országol<on át azon roszak 
ll1rgWrésére, a miket magános ember le nem l{üzdhet. Alig van 
oly rosz, a minek ell<;nszeréről 3Z emberek ne gondolkoznának. A 

, 

társulatok a .vaknak látást, a süketnek hallást adnak és még na-
gyobb csudákat is tesznek; azaz, ugyanazon ismereteket, a melyeket 
eddig csak azok szerezll':,ttek meg, a ldlmek szemeik és füleik vol
tak a látásra és hallásra, most a szerencsétlen vakol,kal és süke
tekkel is igyekeznek l{ülönböző eszközök által megszereztetni. A 
jótékonyság egy emberről sem felejtlU'zili: meg, bármily sorsu le-

o • • • 

gyen is nz. A börtönhe is remény nyel nyit be, és a büntetést sze-
liditni igyekszik ar, által, hogy a börtönt is javitÓ intézett.é teszi. 
Figyelmet fordit a rabszolgára, ügyét összeköttetésbe hozza I.sten- • 
nel és emberrel, megismeri benne fl testvért, tisztelettel viseltetik 
emberi jogai iránt s nem mint l,egyelmet, hanem mint jogot köve
teli számára azt fl szabadságot, mely nélkül az emberiség elveszti 
méltóságát és I~tennek gyermeke hitvány portékává vagy vaclállattá 

• 

válik. A mi több, a jótékonyság minden országon és oczeánon 
tulterjed. Jótékonyságunk a föld utolsó határáig megy; fl pogány 
népek yaclonjait szép vil'unyokká alakit ja át, s fl mindent felölelő 

hit . és szeretet kmjaiba füz minden népeket. Eszerint korunk val
lásos mozgalmaiban is azon egyetemes teljeszkedési irányt ismerjük 
fel, a melyet egyik jelIemző vonásnak álliték lenni. 

Engecljék meg önök , hogy ezt az irányt röviden felmutassam • • 

az államéletben is, a hol ez nyilván ldtünik. Mirc törekszik most 
• 

a polgárosodott világ? Népszerii intézményeln'e, vagy a mi ezzel 
egyértelmü, arra, hogy a népnek, az emberek nagy tömegének be
folyást szerezzen a közdolgoln-a. Nem soldmi ezelőtt a nép, mint 
hatalom, még egészen ismeretlen volt az államban. Most minden 
hatalom ennek kezeibe kezd jutni. Még ' államokban is, a . hol in
tézmények által nem munl\álhat, a nép a I{őzvélemény által be~o
lyást gyakorol. Az értelmiség nagy el'ő, és azon arányban, a mint 
a nép értelmisége fejlődik, a világ vezetése az ő kezébe jut. A 
királyok és nemesek hova tovább mind kevesebb helyet foglalnak 
el a történelemben, s oda azon emberek nevei iratnak be kitőről~ . 
hetlenül, kik az udvarok és czimek csillámai közt egyszer el valá
nak veszve. A történelem' egykor nem tudott semmit a sOkaság . 
létéről, kivéve a mikor a csatamező}{ön öszszegyüjtötték őket, hogy 

, 
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uraik dicsőségére lakaszabolják és l előjjék. Most e lőtérbe kezdenek 
nyomulni. Most tudjuk, hogy ll. 1\Ot'mány miért van: nem a kor
mányzó dicsőségeért, nelll is azért, bogy egy neMny embernek 
fényt és élvezetet nyujtson, hanem azért, hogy mindenkinek jogait 
és jólétét megvédje és biztositsa. 'Ezelőtt a kormányegyedárusság 
volt, a melyet az illetők Istentől l<Ízúrólag reájok bizott s Isten 
nevében átvett örökségnek tekintettek. Most a hivatal és méltó ság 
köztulajdonnak nyilvánittatnak, és a népeket lázas izgatottság
ban tartja a pályázók sokasága, I,ika közdolgok vitelére igényt 
tartanak. Ezelőtt a kormányoknak nem volt magasabb czéljok, mült 
hogy a vagyont egynehány ember kezében öszpontositsák s ft füg
getlen urak és alárendelt jeik közötti YÍszonyt megszilárditsák. Most 

• 

mÍllden törekrésök oda irányul, hogy kinek-kinek módot nyujtsanak 
vagyonszerzésre és arra, hogy a maga szerencséjét minden ember 
megalapithassa. Ilyen az állami élet áramlata jelen l\Orunkban. 
Erre solmn bús előérzettel néznek, mint egy rontó Yizárra1 mások 
üdvözlik, min t termékenyitő folyamot. De egy dologban mind a l(ét 
rész megegyezik, hogy legyen az rontó vagy áldásos ár, de a ha
talmas folyam bizonyosan megvan, hullámzik és annak Ilem lehet 
gátat yetni, és mint korunk nHls ll1ozgallllaibau1 ugy a poIitikaiban 
is az egyetemességi és kiterjedési törekvést mutatja. 

Korunk ez egyetemességi irányt mutató mozgalmai l,özött 
emlitenem kell még egyet: az ipart. l\Iily számtalan alakban je-

. lenkezik ez! lMily sok csatornán át ömlik [lZ emberi munka! Mily 
nagy terjedeImet vesz a szenvedély megszerezni nem csak az élet 
fenntartására szükséges eszközöket, hanem a gazdagságot is! Mily 
roppant vállalatok izgatják az embereket! Mily sürgés-forgás az 
üzlet, az ipar minden nemeiben ! A nverészet.i szellem mint el van , 

az őriiltségig terjedve! Minő új mesterségek s üzletek keletkez
nek! Az ipar áttör ar, ős erdőségeken és fejszéiyel felriasztja ott 
az örök csendet. Önök előtt, uraim, a kereskedés a legfőbb érdek 
és ennek nincs határa egyebütt, mint ott, a hol a föld megsziinik 
lakható lenni. A kereskedés nincs a megszokott partokhoz kötve s 
nem is tesped egyes pontokon, hanem utat tör magának minden 
öbölbe, behat a miveletlen országok szívébe, gőzbajóit küldi föl
felé még ki nem kutatott folyókba, a földet vasútakkal hálózza be 
és igy eltörli a nemzetek közti távolságokat. A kereskedelemnek 
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nemes hivatása van. l(özvetitőül szolgál a távol nemzetek között, 
és az emberek szükségeit, nem mint hajdan a háboru ingereivé, 
hanem a béke köteléldvé teszi. Azt az általános szellemi tevé
kenységet, a melyről szóltam; nem lds mértékben mozdítja elő a 
kereskedelem, amely .a gondolatokat, a találmányolmt és a nagy 
emberek iratait szétszórja a földön, és a tudományos és irodalmi 
férfiakat nlindenütt egy szellemi köztársasággá egyesiti. Ez viszi 
magával távol földrészekbe a missionariust, a bibliát, a keresztet 
és az igaz vallásnak az ő ' külső egyetemes jellegét megadja. 
Uraim, legyen szabad ldfejeznem azt az óhajtásomat és reménye
met, hogy ezen ország kereskedői eme magasztos elvek , szerint 
járnak el II maguk elhivatásában. Ne keressék önök csak a maguk 
hasznát, hanem igyekezzenek arra, hogy az emberi n~m tökélete
sitésére szolgáló eszközöket mindenfelé elterjeszszék és az embe
reket mindinkább egyesitsék egymással a legnemesebb baráti érze~ 
lemben. Fogadják cl azon elveket, a melyek általános bizalmat 
szülnek. Főként a kevésbbé miveIt népekkel való közlekedésben 
érezzék magul,at bensőleg kötelezve a polgárisodás előbirnökeivé 
lenni. Legyen a kereskedők utja a humanitás, a hasznos mester
ségek, fl, tudomány és vallás missiója. Nagyon elszomoritó, ha 
elgondoljuk, hogy a kereskedelem, fl, helyett, hogy a kevésbbé felvi-

, 

lágosult népeket felvilágositni és miveIni igyekezett volna, gyakran 
gyülöletessé tette előttök a keresztény nevezetet s a vadak közé 
nem a mi hasznos mesterségeinket és szelid hitünket, hanem a há
boru fegyvereit és a részegitő italt vitte. Nem kérem az Istent, 
hogy sujtsa villámai val és boritsa el hullcimaival azt az átkozott 
hajót, mely fl, tudatlan és vaJ népek közé méreggel és halállal. 
megterhelve evez, hogy a vadak életét még vadabbá s a baromi 
érzékiséget még kicsapongóbbá tegye. Én nen1" tanultam meg azt, 
hogy az égtől tüzet kérjek. Hanem az emberiség, a vallás, az Isten 
nevében kérem országunk kereskedőit, ne használják magasabb mi
veltségöket arra, hogy megrontsák, megmételyezzék míveletlen test
véreinket. Testvéreink ök nekünk az Ő nyomoru lmnyhóilrban és 
vad öltözeteikben is. Társalogjanak velök az igazság, méltányosság és 
szeretet parancsa szerint. Mielőtt megismerhetnék azok a Krisztust, 
lás15ák az ő szellemét azokban, a ' kik őt velök megismertetni 
akarják. Mondják, hogy orsz~gunk kereskedelme a míveletlen tar~ 
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tományoknt uem csnk erkölcsileg }l1rgl'ontjll, 11anQm móg gyaláza
fosabb bélyeget visel U1l.lgitll nz által, hogy orsz~gunk Uh'venyei és 
II nemzetek tiltakozíísa daczlÍra uéha n rabszolga-kt'reskü!lésre is 
eszközül szolgál; hogy tökéi-, gyol"t;hajúi-, hamis pnpirjai-, lllt'gbecstc
lellitett zászlóh'al l'~sztyes í'l Il Z Mrikninak hnz:íj!íból, sz.illő purtjni-
1'131 való ·Ihurezolásábnn, most, ez elhnrczohis i:-zonyaiIll\k, mfljd nz 
ül'ökös rabsng reménytelenségénok títkúvul sujh'lí n ezeket il S.l',ertln
csétlencl,et. i\ft(g az ily lllélyen ehet('lIti\lt emb('t'l'kl"o sem mondok 
lítkot. .' meg nz I,ten nekik hiinöket nz öszinte rnegMmí. 
flijdnlmni tiltnl; de ha tovább is folytatjlík ez életmódot, llom te
hetem, hogy meg ne bOl'zlldjnl~ tőlök, mint nlyanoktóL il kik fajnk 
Jeggynhlzatosabbjni küz6 tartozunk. 

Engciljék meg önök, hogy mondj nk: még \'nltunit l,creskt-
döinknok ('gy lllilS hírg'yl'í\ lH~ZW. II t I1 Z idö, midőn e7.clmd;: llH;~ 

llemesb fogalommnl };:ell birniúk dhi\"atli~\lkról, s i\ k()l'e~kl'\h'lmct, 

oly egyetelllességrc l\e\1 jnHntniok, a lllill(i pt.elMt ('gé8Zl'ni~1llt'l'\lt,Ien 

yolt. Azon ignz iígosnbh elvohc czélo7.úk, wdyek it simb/Hi kcn's
kedést illetőleg l~ryényro lwzdenek jut.ui, és It ml'lyekt-t 1\ lIcmzt'tok 
mind inkábh h:0lnndókklí lesiluek tl'l'je~ :d. \.'ni. ~z:tbnd k(~resk('dés ~ 

ez 1\'1. emberi ncm valódi kött'lcsgé~H~ é::: i~nz 0l'1h\I\t.1. Elhárintnni , " 
minden korhit~it fl, szabad l,üzlekedéSlIek, txyökerl's!.tíl megscmmisitJli 
a megszorihísi rendszert.; megnyitui It flild minden ldköt.őjöt minden 
terméuj'llok: ez fl. folvihigosnlt (1111hor.isé~ tisz!.l'. Kiiltiniisen egy 
szabad nemzetnek erro kel! Hirekf'onir, Szabad tellger, szabad ki 
kötöt sl.nlmd ld)zle.kedés It nl~lllzet,ok ldizlit.i , \) 1. llt'lll it philnnl.hropis
btk álmn. A mi töl'elm~se illl ide ininynhmk é; siessilnk is Il.l'. t, űl 
érui. .Egy böl b és kCl'csztényibb cívi1i~itt.io lwníban a mostaui 
megszol'ibí.solmt ugy fogják nézni, millt. aZOtt kötolékoket" it mo
Iyekkel régebb időkben az ember testtSt. szoletli,k "ult beJnzni. A 
k<'l'eskedelem növekedő szabadstígil egy ullis lÍs elicső biz onyitYlínyí~ 
kOl'nnk egyetemességre törő il'lillytÍnak 

Uzélom yolt czel(ben mogmutatJli t hogy l;:ol'llUk legldt.illlőbb 
I\lozgalmuibnn az l'gj'etell1css6g és ttll:ioszlwdés jellemt) nyilatkozik, 
• es ezt ugy adtam elő, hogy !~bból 1\ mi }wl'sznlwul< OZ Im nngy-
fiv.el'U jollomvomtSI\n őrl'. tt ül'{lmem is ldWnil,. 

o gouiloljtik I\l6ouban tinök, lllintlm 1\ j leu kOl'uukbiUl (ls/lk 
1\ jót látuám, Az ülllbol'i dolgokball uiucs 1'eWUull jó . .Ellll li: íl~ 
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iránynak is mcgvaunuk a maga veszélyei és rosz oldalai. Csak 
egy példát hozok fel: a vagyon és ga;;:dagságra való nagyszerü ki
látlÍsok a néptömegben Rzenvedélyes versenyt szültek, nyerészkedő 
durva szellemet, lázas és kielégithetlen kivánságot, melya csalást, 
bukást, bizalmatlanságot, inséget rettentőleg megszaporitotta, ugy, 
hogy az amérikai név példabeszéddé vált tul az oczeáoon. Mint bárki 
más, olyan tisztán látom én is a társadalom jelen állapotának ve
szélyeit. De mégis örvendek, hogy ezen korszakban születtem. Mert 
csak igaznak marad, hogy az emberi természet emelkedésre, fejlő

désre van teremtve; ez az ő igaz élete, és ezt nem szabad megakadá
lyozni azért, mert veszélyekkel v3;n összekötve. A gyermek, midőn 
ifjuvá lesz, az ő lwrábbi nyugalmát és biztonságát új szenvedélyek
l{el, erős indulatokkal cseréli fel, a melyek veszélyeket rejtenek 

• 

magukban; dc Idnek jutna eszébe őt azért Öl'öl,ös gyermel\:ségre 
kárhoztatni? A veszélyeket Ilem ],erülhetjük ld. Ezek az emberi 
élethez tartoznak. Szüntelen mélységek mellett járunk. I~érfiatlan, 
oktalan dolog s az Istenben és emberiségben való hitetlenségre 
mutat) megtagadni magunlüól és másoktól a szabad télt, legjobb 
erőink kifejtését azért, mert abból reánk nézve összeütközések és 

• 

fájdalmak származhatnak. Igaz ugyan; hogy sokan a biztonságot 
legfőbb jónak tartják. De az Isten valami jobbat is tüzött előnkbe: 
az erőfeszítést, a lüizdelmet és haladéíst. S ' vajjon nem kedves do
log-e egy oly világban élni, mely szüntelen forrongásban vau, ha 
szinte szenvedünk is benne ? Ha a ldilső természetet teldntjük, 
ebben is a leghatalmasabb és legfélehnes()bb elemek, a levegő, a 
tengel', a tüz vesznek l{örül, a melyek néha minden )wl'hítok áttö
résével s az emberek munMinak öszszerombolásííval fenyegetnek. ' 
De }üaz I,özülünk, a ki ezeket a félelmet geljesztő erőket meg 
akarná semmisitni, a ki az oczeánt egy peshedő tóvá óhajtaná. át
változtatni, s: a: zugó szélvészt hallgatásra szeretné kényszel'itcu 
azért, hogy némely veszélyeket életünkben elkerülhessünk ? A ter
luészetuek eme titlws, végetlen és ellenáll hatlan ereje, számtalan 
alakot öltve magára, a terinészetet az embf.'l' valódi oskolájává te
szi s annak oly vonzó érdeket kölcsönöz. A lélekbe még hatalina
sabb erők vannak bezárva és rilüködésöknek megvan a maguk ve~ 
szélye. De mindezek Istentől vannak, a ki azokat akadályoko, 
cllensulyok- és viszszahatásokkal kötötte öszsze, a melyek általi 
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együttvéve a jót munkálja. Ne felejtsük el soha, hogy mind e fé
lelmet gerjesztő mozgalmak mögött atyai gondviselés őrködik felet
tünk, a mely emberi nem ünk nevelését elkezdette, s a mely alatt 
már is az emberiség magasabb álláspontra jutott. 

Nem kevesen vannak azonban, a kik roszat sejtő aggálylyal 
tekintenek e n.yugtalan, komoly tevékenységre, mely a mint látszik, 
a társadalom minden rétegét mind inkább-inkább áthatja. Ezek 
jelenkorunkat vad, törvényellenes, magavető, tisztelet nélküli kor
szaknak neveiik. Azt mondják, hogy minden ember tulcsapong a 
maga körén, . elhagyja állását, s önző . siivvel sovárog nyereség és 
kitüntetés után. A vak tömeg elhagyja a maga természetes veze
tőit. A szegények, II kik többségben vannak, a gazdagok ellen tör-

• • 

nek. A Illi több: egy veszedelmes fanatismus reform név alatt 
. . 

a világot romlással fenyegeti; a társadalóm ingadoz; a tulajdon 
. meg van renditve, s a gondolat és cselekvés szabadsága, a mely
lyel ' oly sokan dicsekednek, előfutára társadalmi vészeknek, a me
lyeket csupán II despotismus tartóztathat fel. Igy zajonganak jelen 
korun k iránya ellen nem kevesen; és a félelemnek épp oly joga 
van jövendőt mondani, mint a reménynek. De a félelem tiszte nem 

• 

abban áll, hogy az emberi törekyéseket elnyomja vagy megsemmi-
sitse, . hánem hogy azoknak helyes irányt adjon. Kétségbeesni ne
munk felett még a legroszabb időkben is, nem férf1uhoz és nem 
kel'esztényhez illő dolog. Menynyivel kevésbbé van okunk erre a 
jelenben! A mi leginkább sajnálatos ezen aggódásnál, az az emberi 
természet iránt való bizalmatlanság. Azt hisiik, hogy ai embernek 
legfőbb tehetségeit békóba kell verni, mert csak igy lehet azokat 
biztonságban tartani. Részemről csaknem istentelenségnek tartom 
ily alávaló módon gondolkodni Istennek legnagyob b müve felől. Az 
emberi természet nem tigris, hogy szüntelen lánczon kelljen tar
tanL Ebben az esetben a láncz ' az, mely a tigrist formálja. A 
zsarnok az, a ki az embert járom-képessé tette. . 

. Ha korunk nevezetesebb mozgalmait tekintem, főként a mint· 
azok ' itt a mi hazánkban nyilatkoznak, nem látok semmi okot a 
tulságos aggodalomra. Igaz, hogy ezek a mozgalmak komoly irá
nynak és meszsze kihatók; de a tárgyak, a melyekre irányulnak, 
egyszersmind kezességül szolo-álnak a rosz l.övetkezések ellen. Pél-

. 0 

dául a tudomány, irodalom és gondollwzás általános elteljedése 
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támászthat-e bennünk félelmet '? Az olvasás gyal{Orlása lázadást 
szül-e? A csillagász azért járja-e be az eget, vagy a geologus azért 
furja-e át a földet, hogy anyagot gyüjtsön a társadalom megtáma
dására ? A természet tanulása talán pártutésre vezet annakszerzoje 
ellen? Aförténelem azt tanítja-e, hogy az emberek sorsukon ái 
állam felforgatása által javithatnak ? A. költemények olvasása 'láia~ 

• 
dásra ingerel-e? A szép érz.ésénel, terjesztése a népet zavargásokru 

• 

teszi-e hajlandóvá? Sőt inl\ább a lángelmék müvei és a szép mU-
vészetek nem gyakorolnak~c szelídítő hatást a lélekre? Egy sor 
könyv a szegényember házában nem szolgál-e zálogul az ő béke~ 

szeretetére? Nem tagadhatni, hogy a gondolkozás a maga szabad
ságában kétségbe vonja s megtámadja a legszentebb igazságot is . . 
De hát az igazság oly gyenge, oly nyomorult, hogy szuronyok által 
szükséges ótaimazni a megtámadás ellen? Nines-e az igazságuak 
semmi szépsége, semmi hatalma? s az emberi léleImek nincs-e any
nyi ereje, hogy megismerje annak bizonyosságát s tisztelje méltó
ságát? E mellett a legkorlátJanabb gondolatszabadság is magában 
rejt mindig egy bizonyos conservativ erőt. A tévelygők nem mind 
ugyanazon. egy dologban tévednek. Mig az igazság egy és ugyanaz; 
a tévely szerfelett különböző alakot ölt magára. Ez egy maga:" 
magával meghasonlott ház, mely felln nem állhat. A tévely előbb· 

• 

utóbb elenyészik, ha csak a s7.abad gondolkozás megszoritása ázt 
fenn nem. tartja. A tőrténelem tanit ja, és ez a leezlm megbecsülhe· 
tetlen, hogy a pbysieai erő, mely a szabad vizsgálódást elnyomta, 

• • 

a mult idők babonáinak és tévelyeinck legerősebb bástyája volt; 
Ha továbbá korunk egyetemes munkásságáilak főirányát te~ 

Idntjük, ugy taJáljuk, hogy ::IZ conservativ, annyira, hogy a társa
dalmi rázkodást., öszszeüt1{özést csaknem lehetlenné teszi. Ugyanis az 
emberek eme szakadatlan tevékenysége átaláball a vagyonszerzésl'e, 
a meggazdagulásra irányul. ' Nagy és Idesi, gazdag és szegény vei'· 
senyezve rohannak e ezél felé. Vagyonosodás a pályabér, a miért 
mindenld megfeszíti izmait, és a nagy többségnek egy bizonyos 
fokig ez rendesen sikerül is. S hát az ilyet! társadalomban lehet-e 
megl'ázkodástól tartani ? Alkalmas-e a lázongás a meggazdagodásl'a? 
Olyan emberek, a Jdknek van valamijek és még ' többre is· vágy'" 
nak, felfol'gatják-e a. társadalmat? A polgári törvényeket, a ' melyek 
főként a vagyon biztositására szolgálnak, éppen azok ai illirb'érek 

* 

• 
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fogják . talán lábbal taposni, a kik a vagyont imádják? Mind azon 
félelmek között, a melyek keblünkben felmerülhetnek, legkevesebb 
. ' 

alapja van az anarchiától való félelemnek, egy olyan nép között, a 
melyben minden egyént elfogott a nye'l'eségvágy. Különösen gyö-

• • 

_ nyörködöm benne, midőn olykor a7.t hallom, hogy egy ilyen nép 
köiött a vagyont és a társadalmat veszélynek teszik ki azok a 

, 

rajongó . és romanticus refol'matorok, a kik egyenlőségről, vagyon 
közösségről, quaker-egyszerüségli ruházatról, nöyényekből való táp
lálkozásról és communistieus rendszerekről beszélnek, boI a munká
ban és a nyereségben mindenki egyenlően osztozik. Hogyan! Ro
mantikától és rajongástól való félelem egy pénzszerző, önző, telhe
tetlen országban? Megvallom, jól esik , mielőn a lelkesedésnek 
némely kitörését láthatom, legyen az bölcselmi, philant.brophiai "agy . ' 

vallásos tárgyu; mert ez egyik bizonyityánya annak, hogy az emberi 
szellem nincs egészen az. anyagiasságba sülyed,-e, hogy néha-néha 
feljül tud emelkedni az érzékiségen , a mely anynyira földhöz vonzza. 
Elég idő lesz az aggodalomra, ha majd látni fogjuk, bogy a fana
tizmusnak bármily neme, bármily kis mértékben is a munka és él-

• • 

vezet utáni "ágyat gyengiti s a férfiu lelkéből a nyereség gondját, 
a nőkéből pedig a látszat szeretetét bármily keyéssé is kiveri. 

Yann~k"e önök között, a kik ez ujitásra törő l elkesedéstől félnek? 
Járják meg csak utczáinkat s meg fognak győződni róla, hogy a 
birtok és a yilág oly kelllény alapokon áll ~zemben a reform szel-

• 
Jemével, minél keményebb alapokra azt a legviJágibb ember sem 
kívánhatja. 

Egy más szempont, it mi engem a társadalmi rendre nézve 
a korszellem átalállOS mozgalmai mellett is megnyugtató, az a 
tény, hogy e mozgalom a folytonos mUl1lm alakjában jelenik meg. 
Az ujabb időt a multtól különösen Il1rgkülönbözteti az is, hogy mi 
munkatürőbbek lettünk. A mi yeszeclelmünk a terhes munka meg
szokásából szárlllazik. A görög és román polgárok lllllnka nélkül 
éltek. Mi pedig némileg a méh és a ban gy a ösztönével látszunk 
dolgozni, és ez nem kis biztosíték a törvényszegés és lázadás ellen. 

Egy más körülmény. a mi II csendes polgár-életet biztosit ja, 
• • 

a kényelem szeretete, a ruely az ipar és mesterségek fejlődésével 
nagyban elterjedt. A hübériség korszakában és a régi időben a 
néptömegnek nem volt oly kényelmes lakhelye, a hideg és zivat-ar 



• 

• 
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ellen nem volt ugy megvédve, nem öltözött oly tisztességesen és 
nem élt oly jó izU ételekkel, mint most a mi népségünk. S meg 
kell vallani, a mi egyébaránt nem nagyon hizelgő az emberi ter
mészetnek, hogy az emberek legkevésbbé sem hajlandók megtagadni 
maguktól ezt a l<ényelmet még valamely üdvös czéIért sem, meny
nyivel kevésbbé lennének hajlanclók arra, hogy oda dobják áldozatul 
a polgári lázadás dühének és iszonyainak. 

A biztonságo,ak Pg)' más eleme jelenben a családi életnek 
megszihírduJása. A I,eresztó)])' vallás fl. tüzhelyt meg szentelte, !li 

szeretetet megédesitette és It férj és nő, a szülők és gyermekek 
közötti I<ötelékeket megerősítette. A társadalmi rend mindnyájunk
nak lwdves, mível ez védi és ótalmazza hajlékainkat. Hajdan a. ' 
családi l,ötelék nránylag nem yolt korlát a társadalom háborgatói:': 
val szemben. Ellenben most mindnyájan jól meggondolnók a dolgot, 

• 

mieWtt veszélynek tennők ld azokat, a ldk nekünk lwdvesek. · . 
Még egyet. A keresztény vallás a társadalmi ' rend záloga, a 

mit köziiliink senki scm méltányolhat eléggé. Bármily jelentékte
lennel, lássék is a kereszt.ény vallás befolyása az emberiségre, nem 
lds mértékben előmozditja és ápolja az igazság, jóság, Isten iránti 
félelem, n lJéke és n társadalmi rend iránti szeretet érzelmeit. Az 

• 
• 

erőszak és véront.ás oly iszony t ébreszt fel bennünk, a minő egy-
11:01' ismeretlen volt azon korban, midőn a keresztény vallás szelid 
és isteni igazsága még semmi befolyást nem gyal\Ol'olt a kedélyekre. 

A társadalmi rendet biztosító eme },örülmények mellett, mi 
okunk van megrettenni l\Ol'lmk szabad, komoly és egyetemes irányu 
mozgalmaitól ? Én azt hiszem, hogy maguk az emberi tehetségek 
a mint növekednek, maguIdmi hozzák egyszersmind 1\ viszszáélés 
meggátlására szükséges korlátokat is. . . 

A vagyonos osztály van természetesen leginkább kitéve az 
aggodalmalmak, a mikről szólottam. Ez a veszélyt leginkább abban 
látja, hogy a szabadság minden neme kezd elterjedni a társadalom 
nmnkás néposztályai között is. Féltékeny szemekkel nézi mindazon 
kisérleteket, It melyek ezen osztály emelésére tétetnek, holott meg 
kellene gondolnia, hogy egy embernek miveltségea legbiztosabb 
eszköz durvasága lefegyverzésére. A vagyonosokbirtokfelosztást6), 
átalános kifosztatást61 ti attól félnek, hogya vagyontalanok a gazda
gok ellen szövetkeznek. Bizony a kézmüvesnek elég terhev!\n, a 

• 
, . 

• 
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mit hordozzon, az alaptalan gyanu és szemrehányás terhe nélkül 
. . . 

is. Tudni kellene, hogy a társadalom fő ellensrgeit nem a szegé-
nyebb osztályokban lehet feltalálni. A tömeget fel lehet használni 
eszköziil . de a lázadások inditóit és vezetőit fenn kell keresni . 

. , ., " , 
Államok bukását a vagyonos osztály hibái idézik elő. Szeretik az 
emberek Rómára hivatkozni, amely ' szabadságától n:egfosztatott 
és a leggyalázatosabb szolgaságba esett a plebejusok tÖl'vénytelen
sége által, a kik eladbí.k magukat a demagogoknak és a köztal'sasá
got egy dictator kezére bizták. . De mi tette a plebejusokat ily he
nye, kicsapongó és rabló csordává ? Az az átaláuos rablási rendszer, 
melyet a pátriciusok, a római állam minden hatalmassui, a hóditás 
neve . alatt századokon keresztül űztek; amely Rómát elhalmozta 
a kifosztott világ kincseivel; népét a zsákmányból minden munka 
nélkül táplálta és közmulatságok által erkölcsileg megrontotta. Ez 
volt az oka, hogy a világ fővárosa a bUn és vétek oly fertője lett, 
minőt a világ még soha nem látott volt. Ideje volt, hogy anagy 
rabló,-állam lerántassék bünterhelt magasságáról. Durva népe, mely 
a Caesar szekerét örömujjongva követte, nem volt roszabb, mint a 
megvásárolható, csuszó-mászó senatus, mely az ő rendeleteit jegy
zőkönyvre vette. Ne tegyük a gazdagok terhét a szegényekre. Je
lenleg mi is sohajtozunk országunk nyomott és zilált helyzetén; 
de . kérdem ki ingatta meg ennek hitelét és ki juttatott intéz
m~nyei közül oly sokat bukásra? A szegények vagy a gazdagok? 
Honnan származik, hogy az özvegyek, árvák és elaggottak jövedelme 
megs~ükült és a tömeg az oczeán mindkét partján az inség szélére 
Jqtott? . A nép dühének kitörése? avagy a nép kebeléből alakult 
rablóbandák okozták ezt? Mi ismerjük az igazságot, és ez meg
mondja nekünk, hogy hol van a vagyont fenyegető nagy veszély. 

A társadalomnak bukását nem a kicsinyek, hanem a nagyok 
v~t~e idézi elő. A franczia forradalmat rendesen ugy állitják előnk
ll.e, mint intő jelt a nép ralwnczátlallságával szemben. Ugyde mi
bp.l s?í~rmazott ez a forradalom? Kik voltak a ' ldrálygyiJkosok? Ki 
f~j~zte le XVI-dik Lajost? Önök azt mondják, hogyajakobinusok; 
d~ ~ tö.rt~nelem egyebet mond. Én megmutatom önöknek a XVI-ik 
4Jos lefejező"it. Ezek X:IV -dik Lajos, s az őt követő regens és 
J\:V-qik Lajos. Ezek vitték utódj okat nyaktiló alá. A papság, mcly 

, 

~ n~J}.tcsi edict'llmot viszszahuzta, és az ipart, ügyességet, erényt 
• 

• 

• 
• 

• 
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és kegyességet, a melyek erej'ét képezték, Francziaországból szám
űzte; , az államférfiak, a kik XIV -ik Lajost egy világbirodalom 
tervével elvakitották ; az elvetemedett, aljas és gyalázatos Orlean
sok; és a még inkább elfajult XV -dik Lajos, az ő kéjenczek és 
gyalázatos személyekből álló udvarával; ezek buktatták meg a n~m
zetet, ezek tépték szét a király iránti hűség kötelékét s döntötték 
romolrba a trónt és oltárt. Halljuk a forradalom iszonyait ; de itt 
is, mint más dolgoI,ban, csak az eredményt nézzük, a nélkül, hogy 
számot adnánk magunknak a vétkesebb okról. A forradalom valóban 
iszonyatos volt, de It midőn viszszatekintek -azon kormányformákra, 
It melyek azt megelőzték, és It melyek Párisból csaknem egy bün
barlangot csimHtak, és a midőn látom, hogy az oltárt és trónt Iilin
den eddigieket feljülmuló ldcsapongás menynyire megszentségtele
nitette, azt hiszem, a csendes vizsgáló előtt ez események szintoly 
iszonyatosak, mint az augusztus lO-ki és a septemberi gyilkosság. 
A vérontás valóban, borzasztó látvány, de vannak vétkék" a melyek 
nem döbbentenek meg annyirn, mint a nyaktiló, ámde következmé
nyeikben gonoszabbak ennél. Isten mentsen meg, hogy én csak egy 

• 

szóval is el akal'llám simitni azt az iszony t, a melylyel a franczia 
forradalom ldcsapongásait szoktuk tekinteni! De midőn a forrada
lommal akarnak a reformoktól viszszarettenteni, midőn ezt ugy 
tünteti k fel előttünk, mint az elnyomott és tudatlan tömeg felsza
baditásának következését, kénytelen vagyok a forradalom valódi okát 
kikeresni, és ugy találom, hogy ez a rosz kormányzatnak és zsar
nokságnak hOl'dozhatatlanmí vált terhe, a néptömeg rendkivüli mü-. 

veletlensége és a nagyok romlottsága volt, a mely már oly mélyre 
hatott, hogy más uton teljes lehetetlen volt attól megszabadulnL 
Kénytelen vagyok megemlíteni azt is, hogy a nép ezen rendkivüli 
őrjöngésében is soldmi keveseLb gonoszságot követett el, mint a meny
nyit királyok és papok, mint nagyoll is közönséges dolgot elkövet
tek a világon. A franczia forradalom alatt elkövetett öszszes gyil
kosság, azt hiszem, llincs egy ötöde a bertalan-éji gyilkosságnak. 
A papság és a trón egy rövill éj és nap alatt több vért ontott és 

. pedig a legjobb vért l<'raucziaországban, mint a menynyi a jakobi
nismus és a hatalom minden más kegyetlen formái által kiontatott 
az egész forradalom tartama alatt. Maga az athefzmus és hitetlen
ség is a fl'anczia papság és udvar kicsapongásainak eredménye. Az 

, 
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ugynevezett vallás ásta meg önsirját. Azonban a tömeget védel
membe fogadván, nem ldvánok ennek kezébe ellenörzetlen politi
kai hatalmat adni át. A hatalomtól félek, bárki l(ezében legyen. Sem 
a gazdagot, sem a szegényt nem óhajtom uramnak. A mit én ohaj
tok, abból áll, hogy miveljük, neveljü!. a társadalom minden osztá
lyát, neveljük mindenek felett azt, a. melyilmek legnagyobb száma 
vanjilzért, mert legynagyobb száma van, azért mert a nagy szám 
teszi az emberiséget, és azért, mert semminem ii társadalmi elő

haladást nem lehet másként reménylenünk, mint oly befolyások 
• 

által, a melyek átjárjál{' és felemelik az emberel, tömegét. A töme-
get nem kell elzárni vagy lenyomni a forradalomtól való olüalan 
félelem miatt. Az a társadaln'Íi reform, a mely ily áldozatba kerül
ne, nagyon is drágán lenne megvásárolva. Minket más rend és re
form ki nem elégithet, csak az, a mely az emberiség egyetemes 
mivelésével és szabadságával öszhangzásban van . 

• 

Értekezésem irányát tekintve, ugy tetszhetnék, mintha én fel-
adatul tüztem volna magam elébe a jelen korszak igazolását. Ne
kem ez nem czélom. Én szeretném azt tökélyesitni , nem pedig 
dicsérni. Éppen ugy érzem, mint más, sőt talán még jobban, a jelen 
kor fogyatkozásait és veszélyeit, csakhogy engem, oly dolgok sért
hetnek meg inl!ább, a miken mások l,evéssé botránlwznak meg. 
Előttem legszomoritóhb az, hogy a tömeg egészen elmerült külső 

anyagias érdekeibe ; hogy az emberiség nem látszik HÚS czélt is
merni, mint hogy lüncset kincsre halmozzon, a mi az . emberből 
valóságos rabszolgát csinált, a Idnek reggeltől-estig folytonosan 
izzadnia kell a munkában. Egy-egy gyillwssági eset rllgy más nagy 

• 

vétek okot ád a tömegnek, hogy igy kiáltson fel: lllily romlott e 
korszak! De sokkal roszszabt ismertető jele a korsllalmak az, hogy 

• 

a lelkel{et csaknem egészen a földi és mulandó érdekek bilincsel-
ték le. Leverő gondolat :lll, hogy II lélek végetlen tehetségein ek ne 
legyen magasabb czéljok, mint a ruhaszerzés, gyomor-töltés s a 
l'angh03 illő életmód. Egy nehány alig éSllrevehető ideg a Jlyelven 
okozza azt a véghetIen sürgést és forgást körültünk. Kétségen ki
vül az étel és ital, öltözködés, lal,ás és a társadalmi rang fentar
tásu oly dolgok, a miket nem lehet figyelmen kivül hagyni , közü
lŐk egYllémelyil< éppen lényeges. De az életnek billollyám maga
sahb eJhivat .. í.sa van, mint ennek a testnek ékcf;getésc, a melynek 

• 
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előbb-utóbb egy halott-ruhába kell takartatni a, s mint a vér hő 
keringése, a me ly nem sokára eláll és meghül. :Én örülök korunk 
határtalan tevékenység~n és remélem, hogy az szükségeink nagy ré
szét ld fogja elégiteni. De mindezen tevékenység fölött legyen ural
kodó az a nagy eszme, mely a mienk egyedül: a mi benső szelle
mi természetünk, a gondolkozó halhatatlan lélek, a mi legfőbb 

javunk és végczélunk gondolata, mely abban áll, hogy kifejlesz
szük, müveljük és tökélyesitsük föbb lelki erőinket, hogy legyünk 
bölcs, szent, nemes, önzetlen lelkü lények, hogya szeretet és imá
dás által Ist.ennel egyesüljünk és az ő képét gyermel{eibeii tisztel-

• 

jük. Korunk hatalmas tevékenysége, a melyről szóltam, igen az 
érzéki és anyagi dolgokra, az élvezet, nyereség és külső fény utá
ni iparkodlisra van szoritva. Ha ez a tevékenység egy nemes czél 
~íItal vezethető és megtisztitható volna, az életnek egyetlenegy ké
nyelme sem fogna az által elvétetni, mig annak szépsége, l{elleme~ 
és érdekes volta, kimondhatlanul megnevekednék. 

Van konmknak még egy más sötét vonása is: a· versengés, 
czivódás, viszálkodás szelleme, a mely kitört vallási, politikai, tár

sadalmi, nyilvános' és magányos ügyeinkben egyaránt, eredménye 
és ' szükséges következménye az önzésnek, mely ama végnélküli 
munkásságot előidézi. Azon hatalmas erők, a melyek jelenleg a 
társadalomban müködnek. nincsenek és nem is lehetnek egymással , 

• 

öszbangzásban, mivel azokat nem a szeretet kormányozza. Az élet-
ben most sok a hangzavar, a zenebona; kevés az öszhang, a zene.
Az emberek nemcsak a csatamezől{ön harczolnak egymással. Bar-. . , 
czolnak a bŐl'zén. Az üzlet egy háboru, al olwsság, az ügyesseg, 
és néha éppen a csahís harcza ; elragadni szomszédun]{ elől a 
lJrédát, ezért van mindaz a sok zaj. A vallás is hábol'U; a keresz
tények elf<.'lejtkezvén egyetlenegy urokról, l{ülönböző zászlók alatt 
gyülnek öszsze a végre, hogy saját felekezetöket győzelemre segit
sék. A poHtika szintén háboru, az egész népet szilaj, önző lJártok
ra szaggatván, ft melyek ft hivatal és hatalomért való ldizdelemben 
megfelejtkeznek a hazáról. Korunkban semmire sincs oly nagy 
szükség, mint békeszerzőkre, komoly és erényes férfiakra, a kik 
szóval és t.ettel hirdessék fi testvéri szeretet evangéliomát s oltsák 

. 

ki a versengés és gy lllölködés tüzét. · 
Megemliteitem korunk elszomoritó vonásait is, hogy megmu-

• 
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tassam, mis~erint én nem huny tam be szemeimet. Mindazáltal ne
kem · mégis van reményem az emberi nemben; valóban én nem is 
tudnék remény hélkül élni. Ha én ugy teldnteném a világot, mint 
némelyek teldntil{, ha én azt egy tel'mélküli tömkelegnek tartanám, 
melyben a folytonos változásoknak semmi czélja nincs; amelyben 
a jó és rosz eredmény nélkül küzd egymással és előhaladást vár
ni sem lehet; ha én azt hinném, hogy a világon a gyözelem a bü
né és a bálványé, s a zsarnok pálczája soha el nem törhető: ak
kor a legnagyobb fájdalommal fordulnék el tőle s nem aggódnám 
miatta, minél hamarább bel{övetkeznék végromlása. De a történe
lem és bölcsészet tisztán kimutatják nekem az emberi természet-

• 

. ben azon elemelwt, melyek egy jobb jövő alapjául és zálogául 
szolgálnak, és a keresztény vallás szintén ezzel biztat. A világ di
csőbb állapotának eszméje volt az a titkos tüz, mely vallásunk 

nagy alapitójának szivét hevitette és az ő első követőiben is égett. 
Hogy az ő müködése kihat a jövő nemzedékekre is, hogy ő egy oly 
magot hintett el, a mely nem sokára kihajt s ágai alá befogad 
minden népeket, ez a nagy eszme sem életében, sem halálában 
soha sem hagyta el őt. S ld merné tagadni, hogya keresztény 
vallás befolyása alatt kifejlődött miveltségben oly nemes elemek 
vannak, minővel a korábbi társadalmi formák közül egy sem birt? 
Az ezen forrásból származott nagy eszmék és érzelmek vannak 

• 

most müködésben. Az önzés és bünök uralkodása közepett is az 
emberi szivben egy oly . érzelem vagy életelv fejlődött ld, amely 
régebbea ismeretlen volt: az · az átalánosabb és bizalomteljes em
berszeretet, a mely elismeri minden emberi lény jvgait, amely 
felháborodik a világ romlottsága és ferdeségei miatt, és a mely nem 
retten viszsza a gonoszszal való ],üzdelemtől. Továbbá gyökeret 
vert közöttünk az a hit is, It melyről a hajdankor semmit sem 
tudott, hogy a jognak és igazságnak végre is győzili kell, hogy az 
emberiség hova-tovább, mind tisztább értelmiségre, s tisztább val
lásos meggyőződésre jut, hogy It testvériség eszméje megszilárdul. 
Ez a hit az emberiség legszentebb meggyőződései közt foglalva 
helyet, a buzgóbb lelkületüeknél valóságos szenvedélylyé kezd vál
ni. Én örömmel üdvözlöm e hitet, mint a jövő profécziáját. Az a 
természet, a mely ily lelkesülésre képes, nem lehet örökre elsülyed
ve. Évszázadok tüntek el, mielőtt az emberek tudomására jutottak 

I 
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annak az igazságnak, .hogy ez a föld, melyet tapos unk, örökös moz
gásban van. Most kezdjük átlátni, hogy az értelmi, erkölcsi és tár
sadalmi világnak is megvan a maga mozgása, nem olyan határo
zott és változhatatlan, mmt az anyagi vihígé, hanem olyan, a mely~ 
nek az emberi szabad akarat ltd irányt, és a mely a helyett, hogy 
mint a föld forg,isa J,özben ismét ugyanazon helyre tér viszsza, a 
honnan elindult, folytonosan tovább halad. Ez . a remény világot 
derit az élet rejtélyeire, könynyebbiti terheit. Ez egy csillag, mely 

a legsötétebb éjben is fényt szór utamm, és én felette örülnék, ha 
e csillag sugarait embertársaim előtt is láthatóvá tehetném. 

Szólottam a jelenlwrról. A gondolatok mily nagy világa Un·ul 
• 

fellelldink elött e pár szóban! mily végtelen mozgás! mily öröm 

és fájdalom! mily remény és kétségbeesés ! mily hit és kétely! 

mily néma fttjdalom és hangos zokogás! mily ma1<acs l,üzdelmei és 

finom tervei apolitikánal, ! mily forradalmak a magán- és nyilvános 
• 

életben! Azon ülö alatt is, a melyet közülünk sokan átéltek, mily 

sok trón porba omlott! menynyi sziv vérzett! mily sok milliót mé

szároltak le saj[tt teremtmény társaik, s az emberi szeretetnek mily 

sok reménye lőn megsemmisitvc! mily nagyszerü vállalatok vitettek 

végbe, a tudom[mynak és miivészctnek mcnyllyi uj tartományok 

llyerettek meg, 111cnynyi jogok és szabadságok lJiztosittattak a nem

zetelmek! Különös ldvúlt s:ig egy ily mozgalmas, nagy jelentőségü 

és eseménydlls korszal,ban élni. Ez egy oly lcol'szak, fi. mely soha 

sem hal el. Nyomai fi. történelemben állandók lesznek. Eseményei 

közül az amérikai forradalom, ez az első ünnepélyes nyilatkozata 

az emberi jogolmak, és a franczin. forradalom, ez a vulkáni erő, 

mely megrázta a földct küzéppontjáig, soha sem törüItethetnek 
ld az emberek el!lIójébűl. A mint az ülő tovahajad, e korszal,ra 
is kétségenldvül mindinkább reá boml az éj sötéte; de ez éjben 
is látható lesz két \t1ak: Washington és Napoleon; egyik egy sö~ 
tét meteor; másik egy áldásteljes, szelid és sol1a le nem tiillŐ csil~ 
lag. Egy más amérikai név szintén fenmarad a történelemben: a 
mi Franldinunké; és azt a papir sárkányt, mely a villámot az 
égből lehozta, ott fogja l'epdesni látni a fellegek között a késő 
nemzedék akkor is midőn a városra melyben Franklin lakott, , , . 
csak romjairól lehet majd ráismerni. Azonban van e korszak
ban még valami nagyobb is, mint az ő legnagyobb emberei; 

• 
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ez egy új hatalom megjelenése a világon: a .néptömeg megjelenése 
a szin padon, a melyen eddig csak leevésnek jutott szerep. E befolyás
nak meg kell maradnia az idők végeig. Mi van még a mi a jelent 
tuléJi ? Meglehet sok van, a miről nel\iink most még tudomásunk 
nincs. Egy korszak dicsősége gyakran el van önmagától rejtve. Meg
lehet, hogy napjainkban egy szó hangzott el, a melyre mi méltónak 
sem tartottuk figyelni, de a mely századokon át mind tisztábban és 

• 

hangosabban hallhatóvá lesz. Lehetnek },özöttünk csendben mükö-
dők, a kiknek neve betölti egykor fi földet. Talán a bölcsőkben 
oly reformátorok szunnyadoznak, kik az egyházat és világot moz
gásba hozni, a történelemben egy új kOl'szakot nyitni, az emberi 
lelket új reményre és új" bátorságra gyújtani vannak hivatva. Mi 
van még egyéb, a mi tuléli jelen lwrszalmnkat ? Az a mivel a 
világ nem sokat gondol, de a mi mindnyájunkban él; értem a lel
}{et, a halhatatlan szellemet. Minden korszak csak enn.ek fejlemé
nye, s ez maga mindanynyinál nagyobb. Akár a jelen, akár a haj
dankor nagyszerü mozgalmait teldntjük, nem kell azt gondolnunk, 
mintha mi semmik volhánk. Ismétlem, hogy mi . mindazoImáI na
gyobbak vagyunk. Nekünk tul kell élni korszakunkat, hogy azt 
megértsük, s nH~gitélhessük. Eddig még sötétségben vagyunk! 
mily homály fedi e korszak vivmányait és kimenetelét! ki láthatja kö
zülünk előre a jövőt, melybe a jelenkor szakad! A minden idők 

Atyjának kezeire bizom én ezt a jövőt, alázatos, de még is bátor és 
rendithetlen reménynyel. . 
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