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- Első felolvasás. 
. 

Nem közönséges örömmel veszek részt a felolvasások jelen
legi folyamában. Egy ' ily vállalat az idők jele s igen örvendetes 
mindazok előtt, a kik érdekkel viseltetnek embertársaik előhala-.. 

dá sa iránt. Sokat hallunk korunk előhaladásáról. A gépészet által 
létrehozott csodák minden körben a -közbeszéd tárgyai; de meg- · 
vallom, hogy az iparos inasok ezen gyülése, a kiknek egyesülési 

' főkapcsa egy könyvtár, és a kik hetenként öszszegyülnek, hogy 
felfrissitsfk és képezzék magulmt a legjobb tanitás által, melyet 
nelük a társadalom állása nyuj that, előttem sokkal felbátoritóbb, 
mint a gépész minden csodái. Látom ez egyesületben, a mit legin
kább óhajtok látni, hogy a néptömeg magát és saját igazi jólétét 
felfogni, az emberi lények nagy feladatának és elhivatásának öntu"
datára emelkedni s a társadalmi élet.ben a maga valódi helyére 
emelkedni kezd. A jelen gyülés egy sokkal gyökeresebb, sokkal 
fontosabb . változást jelez a világban, mint agőzmozdony vagy ' az 
atlanti tengernek egy pár hét alatti áthajózása. Hogy a munkás 
osztály tagjai, napi munkájok bevégzése után, öszszegyülnek egy ily 
teremben, hogy előadásokat · hallgassanak a tudomány, történelem, 
erkölcstan és a legérdeklőbb napikérdéseIr felett, oly emberektől, a 
kik képzettségöknél fogva a legfőbb hivatalok ra képesültek, ez egy 
oly társadalmi forradalomuak a bizonyitéka, a melynek nem lehet 
határt vetni, és a melytől lehetetlen sokat nem remélni. Én ebben 
viszszahuzását. látom ama leaJacsonyitó ítéletnek, me]y az embe
rek tömegére századok óta ki volt mondva; én ebben egy . új kor
sza.k hajnalát látom, a melyben meg fogják érteni, hogy a tál;sada
lom első feladata: ösztönt és eszközöket . szolgáitatni minden tag~ 
jának a haladásra; én ebben jeIét szemlélem a közelgő diadalriak, 
melyet az emberek ' szellemi érdekei a külső és anyagi érdekek 
felett kivivandók. Az ismeretek és nemesb élvezetek utáni éhezésben 
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és szomjuhozásban, · a melynek létét a mtlllka gyermekeiben az 
előadások ezen folyama mutatja, látom, hogy az emberi szellemet még 
sem lehet örökre olyszerü foglalkozások általlebilincseini, melyek csak 
az érzéki életnek szolgálnak, s a melyek az érzéki élvek utáni vá-
gyak köréhez tartoznak. Én nagy fontosságot . csatolok ezen egye- . 
süléshez, nem önmagáért vagy közvetlen basznáért, hanem azért, 
mert azt egy új irány jele és záloga gyanánt teJdntem, melyet a 
társadalom minden viszonyaiban nyer. Ez okból nagyobb gyönyört 
okoz nekem az, hogy ez alkalommal beszélhetek, mint a mit alckol' 
érezn ék, ha arra szólitatnám fel, hogy tartsak egy diszbeszédet a 
-föld öszszes királyai és főrangu emberei előtt. Igazat szólva, ideje 
volna már minden fOl'masági külszinllek véget vetni. Az idők sok
kal sürgetőbbek , sokkal kOJ.l1olyabb érdekek ösztönöznek előre, 

semhogy megengedhetőnek teldnthetnők beszédeket tartani pusztán 
• 

fitogtatásí vágyból vagy időtöltésből. 

. Ily érzéssel és meggyőződéssel, természet- , sőt szinte szükség 
szerint ösztönöztettem egy oly tárgyról értekezui önök előtt, mely
nek egy íly hallgatóság figyelm ét szükségképpen magára kell von
nia, t. i. a társadalom nzon részének emeléséről, amely kezeínek 
munkájával tartja fenn magát. Ez a törekvés, a mint mondám, 
már is fel van karolva. Hozzá tehetném, hogy sehol sem halad 
előre oly gyorsa)}, mint ezen városban. Nem hiszem, hogy az ön
javitás szelleme valahol a földszinén oly erősen megragadta volna 
azokat, a kik homlokuk verejtékével élnek, mint közöttüuk. Itt 
uem ritlmság a szellemi müveltségnek és önbecsülésllek a kemény 
munMval való egyesülésé t tahílni. Itt a munlm iránti előitélet., 

mintha az lealacsonyító volna, meglehetősell eltünt. Ez tehát az a 
bely, a hol a felvett tárgyról értel,ezni h:ell. Vizsgálnunk kell, hogy 
miben áll a munkás osztály igazi emelése, menynyire gyakorlati 
és mily módon mozdítható elő. 

Tudom, hogy a tárgyat sok előitélet és tévely környezi. 
Nagy eszméket kell előhozni és alkalmazásukat tisztán megállítani. 
Komoly ellenvetéseket I<ell megczáfollli , félelmeket lefegyverezni és 
türelmetleü reményeket megsemmisiteni. Í~n llem igénylem, hogya 
tárgynak mestere lettem. De egy érdemet követelhetek, azt t. i. , 
hogy fontosságának érzésével és a nép azon osztdJya iránt, a me
lyet illet, mély érdel\oltséggeJ jöttem az előadúsm. Azt hiszem, 
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hogy az éruekeltség e kifejezését nem fogják csupa. üres szónak 
venni, vagy olyas czélzatnnak, mely önérdeknek látszik szolgálni. 
Álla.mférfiut, a ki ragaszkodást mutat a néphez, gyanusithatni azzal . , 
hogy azt szavazatáért szereti. De oly ember, a ki a népnek ado-
mányozásától függő állást se nem keres, sem el nem fogadna, re
mélheti, hogy ugy hallgatják, mint barátJ okat. Mint barát, őszintén 

• 

beszélhetek. Hízelegni nem tudok. Hiányokat látok a munkás osz-
tályokban; értem azt, hogy nagyobb részök még eddig csekély elő

haladást tett; hogy az előítéletek . és szenvedélyek, az érzékiség és 
önzés sokalm,ll közülök ijesztő almdályai a megjavulásnak ; hogy 
sokan még de re ngő öntlHlaFtra. sem jutottak a czéInak, a melyért 
küzdeniük kell. Reményeim nem vaki tanak el azok iránt, a mik 
léteznek; és az emberi fiO ];aSÚg hiál1yainak ezen tiszta érzésével 
vétek nélkül nem bizeleglletek az iJ hiuságuknak. Nemcsak őket 
lehet hiányoHal vállolni. Nézzünk bárh ová, minden osztályban ta
lálni fogunk okot a kárhoztatásra, és a ld jót akar tenni, minde
neknek ki kell az igazságot IllomIania , csak azon egyet tartva szem 
el őtt, hogy rokonszenvvel és s<lját csalódhatlisának s gyengeségének 
öntndatával kell beszélnic. 

lVIidőn a munkás osztály emel ésérő l e l őadolJI Jl ézetcimet, ki
vánom tudtul adni, hogy én gyalu'an ' a. jövőt illető l eg- fogok be
szélni , vagy oly változások és javitásokról , a miket ncm kell rög
tön vagy egyhamar várll i ; és e;.:t azért mondom, nehogy álmadozó
nak t::n'tsanak , a ld egy nap :1 latt reméli a világot ujjá alakitani. 
Félek azonban, hogy e nyilatkor.at még sem véd meg ezen és hasonló 
szemrehán yástól. Vannak emberek, a kik, daczára az egész törté
nelemnek, ar. emberiség úllapotjúban el őidézett nagy változásoknak 
és a társadalmat jelenleg mozgató új elveknek , állitják, hogy a jö
vőnek a mult másolatállak, s valószinüleg inkább halvány, mint 
fénylő másolatánal, kell lenni. Én egyátalában nem él'thetek egyet 
az ilyenekkel ; ha egyet értenék, akkor II e III állanék itt. lIa semmi 
jobbat nem várnék az emberi természettő l , mint a mit jelenleg lá
tok, nem lenne bátorságom ezen törekvésre, bánnily csekély is 
az. Dc én látom egy szebb jövel1l1 ő .i eleit és főképpen annak jeleit, 
hogy a nagy osztály, a melynek munkája után mindnyájan élünk, 
fel akar emelkedni a porból, s ez a hit az én egyetlen indolwm 
arra, a mit most teszek. 
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hogy az éruekeltség e kifejezését nem fogj,ík csupa. üres szónak 
venni, vagy olyas czélzatnnak, IIIely önércleknek látszik szolgálni. 
Államférfiut, a ki l'flgaszkodást mutat a néphez, gyanusithatni azzal . , 
hogy azt szavazatáél't szereti. De oly ember, a ki a népnek ado-
mányozásától függő állást se nem lceres, sem el nem fogadna, re
mélheti, hogy ugy hallgatják, mint barátj okat. Mint barát, őszintén 
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beszélhetek. Hízelegni nem tudok. Hiányokat látok a munkás osz-
tályokban; értem azt, hogy nagyobb részök még eddig csekély elö
haladást tett; hogy az előítéletek . és szenvedélyek, az érzékiség és 
önzés sokalw,ll közülök ijesztő akadályai a megjavnlásnak; hogy 
sokan még de rengő öntudatára sem jutottak a czélnak, a melyért 
küzdeniök l{ell. Reményeim nem vakitaJlak el azok iránt, a mik 
léteznek; és az emberi fio l,asüg hiünyaillak ezen tiszta érzésével 
vétek nélhl nellJ hizeleghetek az iJ hius,íguknak. Nemcsak őket 
lehet hiányol<1w! vádollli. Né:tzüllk bárhová, minden osztályban ta
lálni fogunk okot a kárhol:tatásra, és a !,i jót akar tenni, minde
neknek ki kell aL: igazi:HLgot II IIJlu.laui,) , csak azon cg;yet tartva szem 
előtt , hogy rokonsL:en vvcl ös C; ;/.i;ít csalódhnhislÍnak s gycngcségének 
öntudatával kell beszélnie. 

T\üdőn It rnunkás osztály emelésé rő l előadolII /I ézeteimet, ki
vánom tild tul adni , hogy én gyak ra II . a jövéít illetőleg fogok be
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töu vagy egyhamar v<Ími; é::; ezt azért mOll dom, nehogy álmadozó
nak tfll'tsanak l a l<i egy lWp n latt rem0Ji ft világot ujjú, alakitani . . 
Félek azonban, hogy e nyilatkozftt mög scm vérI meg ezen és hasonló 
~zemrehányástól. Vannak emberek, fl. kik, dacúm aL: egész törté
nelemnek, ar. emberiség {dlapotjúban előidézett nagy változásolmak 
és a társadalmat jelenleg ll1ol:gató új elveImek, álli tják, hogy a jö· 
vőnek a mult másolattinak, s valószinüleg inkább halvány, mint 
fénylő mllsolatának kell lenni. f~n egyátalában nem érthetek egyet 
az ilyenekkel; ha egyet értenék, akkor nem állanék itt. Ha semmi 
jobbat nem vámék az emberi terméshettöl, mint fL mit jelenleg lá
tok, nem lenne bátorságom ezen törekvésre, bánnily csekély is 
az. De én látom egy szebb jövendő ,jeleit és főképpen annak jeleit, 
hogy anagy oShtály, a melynek munkája után mindnyájan élünk, 
fel akar emelkedni a porból, s ez a hit az én egyetlen indolwm 
arra, a mit most teszek. 
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. A társadalom munkás osztályának emelése: ez a. mi tál'gyunk. 
Elöször azt fogom vizsgálni, hogy miben áll ez; azután ennek kivi
hetösége ellen tett némely ellenvetéseket fogok megvilágitni, és ezen 
pontra nem kis részét szentelem az előadásnak ; és végül bezárom 
a tárgyat hitem és reményem néhányalapokainak előadásával, em-

. bertársaink legszámosabb osztályát illető l eg . 
• 

I. 
Mit kell érteni a munkás osztály emelése alatt? ez az első 

. kérdés. Félreértés ldkerülése végett annak felhozásával kezdem, 
hogy mi n e m értendő alatta, és miben II e m áll az. Azt mondom 
tehát: a munkás emelése alatt én nem azt értem, hogy ő a mun-

, 
Ira szükségén feljül emeltessélc En nem várom a javitásoknak oly 

• 

sorát, mely által napi munldja alól felmentessék. Még tovább, 
nem kivánom műhelyéből és gazdasllgából elbocsátani, az ásó t és 
fejszét kezéből ld venni és életét egy hoszszu ünneppé tenni. Ne
kem hitem van a munkában, és Isten jóságát látom abban, hogy 
oly világba helyezett, a hol egyedül a munlm tarthat minket élet
ben. Ha tudnám, sem változtatnám meg a természet törvényei alá 
vettetésünket, éhség és hidegtől való szenvedésünket és az anyagi 

. világgal való folytonos küzködésünk szükségét. Ha tudnám, sem 
szeliditeném meg anynyira az elemeket, hogy azok csak kellemes 

• 

érzéseket öntsenek belénk, hogy a növényvilág tenyésző erejét oly 
dússá tegyék ,hogy minden szükségeinket megelőzzék: s az ás
ványokat oly hajlékonyokká , hogy semmi ellenállást ne okozza
nak erőnknek vagy ügyességünlmek. Ily világ csak egy megvetésre 
méltó fajt fogna szülni. Az ember a maga előhaladását és erélyét 
főként az akarat azon törekvésének, a nehézségeirkel való azon 
harcznak köszöni, a mit erőfeszitésnek nevezünk. A könynyü, kel
lemes munka nem képez erős· lelkeket, 11em ad az embereknek ön
tudatot a maguk erejéről, nem neveli kitartásra, türelemre, az aka
rat azon szilárd erejére, ' n~ly nélkül mindaz, valamit birunk, sem
mit sem érne. A kézi munka egy iskola, a melybe azért helyezvék 
az emberek, hogy az eltökélés és jellem erélyét megszerezzék , a 
mely végtelenül fontosabb tulajdonság, mint a többi iskolák minden 
tanulmánya. Mi emberek valóban kemény mesterek alá vagyunk 
helyezve, a természeti szenvedések és szükségek, rettentő elemek 
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hatalma s minden emberi dolgok viszontagságai alá; de ezen szí
gont tanítók oly milvet visznek végbe, a melyet egy szánakoz6 s 
elnéző barát nem tehetne érettünk; és az igazi bölcseség :áldani 
fogja a gondviselést ama kemélJY mesterek szolgálatáért . 

... Nekem nagy hitem van az . erős munMban. Az anyagi világ, 
az ő szépsége és rende által sokat tesz a lélekért; de többet tesz 
szellemünkért a fáradság törődés. által, a melyet okoz, nyakas el
lenállása által, melyet csak türelmes muilka képes legyőzni, rop~ 
pant erői által, melyeket csak ldtartó ügyesség és igyekezet for
dithat hasznunlua, veszélyei által, melyek folytonos éberséget ki
vánnak, és rontó, emésztő befolyásai által. Én azt hiszem, hogya ne
hézségek fontosabbak az emberi lélekre nézve, mint a miket ked
vező segédeszközölmek nevezünk. Dolgozni mindnyájunlmak kell, 
ba természetünket kifejteni és tökéletesitni akarjul" Ha éppen ke
zünkkel nem dolgozunk is, valamely más irányban egyenértékü fá
radságot kell szenvednünk. Semmi foglalkozás vagy tanulmány sem 
méltó az emberhez, mely akadályokat nem gördit elébe, melyek 
egész értelmét és akaratját igénybe vegyék. A tudományban soha 
sem jut értelmi erőre az, a ld nem birkozik meg nehéz kérdések
kel, a ld egész értelmét llem vonja öszsze erős figyelemben, a ld 
nem igyekszik behatolni abba, it mi először ellenáll. A munka hasz
nai túlérnek a jelen világ határain. Az állandó komoly munkára 
való képesség, ugy vélem, egyike létünk egy más állapotára való 
nagyelőkészületeknek. Midőn látom az emberektől · ldvánt munl{a 
roppant menynyiségét, érzem, hogy annak fontos öszszeköttetésben 
keH lenni jövő állapotjokkal ; és hogy aId férfiasan felbasználta 

• 

ezen nevelő eszközöket, a tökéletesedésnek és boldogságnak egy 
lényeges alapját tette le it jövendő világban. Önök látni fogják, 
hogy előttem nagy tekintélye van a munl{ának. Ez nem csak ama 
nagyszerü eszl,öz, mely a földet termékenységgel és szépséggel be
hinti, az oczeánt megzabolázzas az anyagot., kényelemért és díszél't, 
számtalan alakokba feldolgozza. Ennek sokkal magasabb feladata 
yan, az t. i. hogy adjon erőt az akaratnak, tevékenységet, bátor
ságot, képess~get a ld tartásra és szivós küzdelemre, meszsze kiha
tó vállalatok végrehajtására. J a j a z e m b e r n e k, a k i n e ID 

t a n II l t m e g d o l g o Z II i! Az szegény teremtés. Az nem is
meri magát. Az másoktól függ, és nincs tehetsége hogya tőlük 

* 
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nyert segélyt viszonozza; uz: ilyen llehogy az: t képzelje, hogy az 
élvezetre ld vú,ltsága vall . Kényelem é::i nyugalom, a munl<tinak kö
szönik kedves voltukat; (:s egy Inun!;a sem oly nyomasztó , mint 

. annak , a nyugalma, a ki semm i vel scm tudja a maga erő i t elfog-
o 

la!ni s élé]]k s t~gben t ::\ rtani . 
Én nem Jd vánol11 tehát a munlrást felmenteni a munkától. Ez 

nem az a felemelés , mely et SZ<Í.llHll'U kel'esni kell. A kézi mun]{ a 
igen nagy jó; dc az ily munkát aj ;inlVfl., én annak kellő arány(tt 
!;ivúnom te!;inLet.be vétetni. Tlllságba n sok roszit t tesz. Nem jó, 
midőn az élet egyediil i foglalkoúsúd . ll: tc tik. A miivelödés fe nsőblJ 

esz!{özeivel licJJ rgycsiteni , l;iilünbc n a felemelés helyett lealjasít. 
Az emhemek sokféle ten nészete \aJJ, mely a foglalkozásnak es 
!,épzöeszkőzö i\Jl ek sold'éleségét lI li vetel i a mitga l,ifejtésére. Tanu
his, elmélkedés, tán3algás és lli eg[li l lel1(~;; \ cgyitentlii a tcsti mun
kálkodással. Az cJlJbcrnek éJl JlC ll ugy Yil n ér telmc, SZil'C, kéll 
ze l ődés c, ízlésc, IJ lÍ ll t l:sontja i éCi i Z 111 II i ; ti érzékcny sértés esik 
rajta, ha l\iz:í rólag l:8ak testi fental'túsáért kénytel cn tö rődn i . Az 
öletnek II foglal ko;d sok y,íitakozás<ÍlJ ak Iicll ellc lenui , ugy osztú
lyoz"a, hogy az egész e ,~ib el' mnnkí.!ko(ljék Szerencsétlenségre, 
a mi jelenkori llolgúrosouásunk meszsze van ezell eszme való
sitásátóJ. Ennel, ir[tllya , anynyira szaporitani a kézi lllunlm 
menynyiségét, hogy a szellem l,i l1lüvclésére ue lIlflmllj on idő . 

A munlHtfelosztús , amely megl,mönbözteti a polgárosult életet 
a vadtól , s a melynek főképp I,öszönjü k u mesterségek tökélyes
bülését, odu irányul , hogy eJsil únyitsu az értelmi tchetségeket, 
az egyén tevékenységének sz ük térre, egy kevés apró ágra szori
tása által , ugy, hogy mialatt a vad ember különféle fogallko
zások és különféle veszélyek ell eui küzdésel;: ál tal élesiti a maga 
tehetségeit , a polgárosul t ember a gondolkozús nélld.ili munka 
egyhangu, butitó körére yan szoritya. Ennek nem lehet, nem szabad 
mindig igy lenni. A tevékenység !<ülönfélesége, mely megfelel az 
emberi tehetségek sokféleségének és képes is mindazok kifejtésére, 
a legfontosahb eleme az emberi polgál'osodásnak. Ennek kell ene a 
philanthropok ezéljának lenni. A mily múnyban terj eszteni fogja a 
keresztény ség a testvériség szellclIl ét, a lnunldkllak és a jobblét 
eszközeinek is rgyenlőbb eloszttlsa fog lenni. A munka azon renu
szerének, mely aláássa az egészséget, megröviuiti az életet és e1-
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silányitja a~ észt, nagy módosulást k II szenvednie. Min lenesetl'c , 
ét munka jllő arányban, egy fontos része jelen \letsorsunlmak. Ez 
feltétele minllen ](ül ső kényelmeillknek és jólétünknek , mig másfe
l ő l magasabb eszközükkel és befol yásoldwl szolgál szellemünk ere: 
jének és előhaladásúnak nevelésére. Szükségünk van ezen intésre , 
mert a jelen perczben átalános lla,jlam mutatkozik a munkától való 
iltózásra, és ez korunk ro~;r, jeIének tekinthdö. A v<lros zsúfolva 
van vidéki kalandoroldml ; a szahadabb életmódok túlkeresettek 
azon l~eményben, hogy kikeriiljék amaz ősrégi itéletet, mely szerint 
bomlolmnk verejtékével kell enni kenyerünket; és fl Z emberek ezen 
kereskedésbe való nyomulásának köszönjük nem csak a földmivelés 
elhanyagolását, hanem a mi sokkal roszahb, a társadalom erkölcsi 
megromlását is. Az tulságos versen}'zést okoz, a mi szükségképpen 
csalást sz ül. A kereskedés szcl'cncscjátékká változik, és az esztelen 
nyerészkedés szelleme a nyilvános és magán érdekeket veszélyes 
bizonytalanságnak teszi ki. Az nem lehet tehát fl. philantbropia fel
adata, hogy ugy emelj e a munkás osztályt, hogy fl. kézi munka alól 
felszabaditsa. Igazságot szólva, egy bölcs philanthropia, ha lebetsé-, 

ges volna, arra unszol na minden állásu embereket, hogy egyéb fog-
lalkozással ily ncmü munkát is vcgyitsenek. A testnek ugy, mint a . , 

lélelmek, erőteljes gyakorlásra van szüksége, és a tudósok is bol-
• 

dogabbak lennének, ha ugy nevelnék a munkára min t a gondolko-
:r.ásra. Tanuljuk meg ugy tekinteni a kézi munkát, mint az ember
nek igazi iskoláját. A legbölcsebb és legnagyobb szellemek közül 
nem egy dolgozott a munkás asztalnál és az ekén. 

Mondottam, hogy a munkás osztály emelése ~Iatt nem azt ér
tem, hogy a munkától fel kell menteni. Még hozzá teszem , hogy 
ezen emelés azon törekvés által sem érhető el, bogy {jket bévezes
sük a társadalom ngynevezett fen sőbb osztályába. 

Akarom hogy emelkedjenek, de nem óhajtom hogy urakká és 
urnőkké váljanak, e szavak közönséges értelmezése szerént. Én nem 
külső vagy látszólagos, hanem belső és valódi változást kivánok az 
ő számukra; nem akarok új czimeket és egy mesterséges rangot 
adni, hanem lényeges javLüásolmt és valódi igényeket a. tiszteletre. 
Nem kivánom egy párizsi szabó bolt jából öltöztetni őket, vagy egy 
táncziskolából tanitani neJük ill emes magaviseletet. Nem ldvánom 
látni, hogy a nappal végével dolgozó ruhájokat levessék , hogy 

• 
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silányitja az (iszt , uagy lfIórJ fJ sulást Icdl szenveduie. Mind enesetre, 
a. I1ltlllka ill ij a l'llny lJan, egy fontl) !{ l'Ú iZC jelen (~ l c ts (jrsunknak. Ez 
fdW:ele Illi n .l l~ n külsö kényelill(: i llklH~k (~s jólétlinknek , ID ig másfe-
161 magasabh cszközéjld<e! (~s bcfrJ lyúsokknl szolgál sí: e!lemünk ere: 
inek és elijhaladils,íuak ne velés(!rü. fi zilh:égünk vfl n üzen intésre , 
mert. fl jelen pCl'czb r:n iltalú llfJs IJaj lall1 Ilíu tatlcozik a 1l11111k:ltól való 
il'túzásra, és Cl. korunk rosz .i c l (~n ek tckintltdíí . A n iros zsúfolva 
van vid (~ ki kalandl) rold<::t ! ; a sZl1baclalJh életmódok túll<cresettek 
azon lylll(;nybcn, hogy kikerüljék amaz ős rég i itéle tet, lllely szerint 
homlolwnk verejtékével kell ('nni kenye rünket; és :lZ emberek ezen 
kereskedésbe való nyomulúsünalc köszönj ük nem csak a földmívelés 
el hanyagolásá t., hanem a mi súk kal foszahlJ , a társac1 alOl1l erkölcsi 
lJlcgrolYllúsát. is. Az tubígos vel'senyzést okoz, a llll szükségképpen 
csalást szül. A kercskedés szcrcncsejátékká változik, (:s az esztelen 
nyerészkecl ös sze ll e lll(~ a ny i l Váll OS ös magán önlekeht veszélyes 
bizonytalanságnak tesú ki. Az n ClIl k Itet tehát a vlJi lanthropia fel 
adata, hogy Hgy emelj e a 1I1unkús osztclIyt, hogya l{ézi munka alól 
fe lszabaditsa. Igazságot szólva, egy bölcs rJhilantllropia, ha lehetsé
ges volna, arra ul1szolna minden áll (lsu elllhereket, hogy egyéb fog
lalkozással ily nemLi Hl unkát is yegyitsenck. A testnek ugy, mint a 

• • 

lélelmek, erCteljcs gyakorlá sra van szüksége) és a tudósok is bol-
• 

tlogabhak lenuének, ha ugy llevelnék a munkára min t a gondolko-
zásra. Tanuljuk meg ugy teldntcni a !cézi munkát, lllint az ember
nek igazi iskohíját. A legbölcsebb és legnagyobb szellemek közül 
nem egy dolgozott a munkús asztalnál és az ekén . 

Mondottam, hogy a munkás oszt{t!y emelése Itlatt nem azt ér
tcm, hogy a munkától fel kell menteni. Még hozzá teszem , hogy 
ezen emelés azon törekvés által sem érhető cl, hogy tíket bévezes
sük a társadalom ngynevezett fensőbb osztályába. 

Akarom hogy emelkedjenek, de nem óhajtom hogy urakká és 
Ul'nőkké vúljanak, e szavak köziinséges értelmezése szerént. Én nem 
külső vagy látszólagos, hanem belső és valódi változást kivánok az 
ő számukra; llem akarok új czimeket és egy mesterséges rangot 
adni, hanem lényeges javulásolmt és valódi igényeket a tiszteletre. 
Nem ldvánorn egy párizsi szabó bolt jából öltöztetni őket, vagy egy 
tú,ncziskolltból tanitani nl:'kik illemes magaviseletet. Nem ldvánom 
látni, hogy a. nappal végével dolgozó ruhájokat levessék , hogy 

• 
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gazdagon öltözött körükben szerepet játsz ·znnnk. em l<ivLmoll1 hogy 
ünnepélyes vendégségekben részt vegyenek, vagy izlést lmpjal)al< 
lakházaik pomplís bt~ reudezéséhez. 'elllmi kegyetlenség sincs ama 
szükségességbell, mely arm itéli az enlberek sokns,ígát, hogy cgyél<, 
öltözzék és lakjék tüzhíll és egyszerUen, ldilünüsell :1. hol fi;" itélet 
oly szeliden hnjtntik végre mint ez orsz,ígban. Ez orszúgban, fi hol 
a mUllknsziikség ritk<Íu szakittatik flmlC és a vállalkozás csatornái 
szerfelett sZíímosak, a munkús osztály, csekély I,iyétellel, meg leltet 
helyzetével elégedve. Soknak közülük llincs egyébre sz ükségök, csak 
a szép iránti magasabb izlésre, rendre és csillosságra, hogy lal<t\.
saiknak, lehető kéJlyelem mellett, a linomstÍ,g és kellem ldnézését. 
kölcsönözzék . 

Ez orsztigbau a lllllllld,sok tölllegönek megvan ,l kii!::iŐ javak
ban osztaléka. Eledelül" mely bő és egészséges, fií szerezve aí'. ét
vágygyal, Rlelyet a munlm átl , egészben véve édesebiJ és egészsé
gesebb mint a gazdagok mesterkélt fényüzése; áltnuk csendesebb 
és üditőbb mint 'milyen a kevésbbé elfoglaltak oszhtlyrészeiil jut. 
Még ha lehetséges volna is ő l,et divatos férfiakl;:,L s delnökké v(t}
toztatni, én ezt fáj (lal o ll1 III al néznéul. A divat nyomornit dolog; hit
vallása, hogy a semmit sem tevés kivültság ' és a munka lealacsonyítás, 
legveszélyesebb tévelyek l<özé tartozik. Nélldillizve ::t gondolkozás mély
ségét, az érzés komolyságát s az akarat sZílltrdsttgát, vnlót!::tll éle
tet élve, lényeget ::t látszatIlak fehihlollva , tcrmészetest a csimtlttal 
helyettesitve, egy csoportot t,trs::tságllak vél ve, fűgyönyörét a nevet
ségesbell talál va, s n1Índen elmésségét ali időölés eSlllíözeinek ldgon
dolására forditva, a divat legutolsó azon béfolYllsok küzt, melyek 
alá adhatja JI agát emberi lény, a ld uiak becsüli mag,H, vagy II 

ki felfogja az élet nagy czélját. Erős Jlyelvet hasznúlol, , mert szc
retném legyőzni a munkll.s osztály l<üzt Jlagyoll közönséges hangu
latot, mely az ugynevezett ielsőiJb osztályt irigyléssel 68 báll1ulás
sal szemléli. Ez a hangulat külöubö7.ő alakokbun Ilyilatkoúk I,ö
zöttük. Igy, midőn egynémelyikök szerencsét tesz, hnjlalldóelfeled
ni régi ismeretségét, és ha. lehetséges , divatosabb körbe csín,Uui 
magának útat. Valóban, a menynyiben az értelmes, JI1üvelt, nemes
szivü és igazán tiszteletre méltó emberek közé teljeszti ki isme
retségét, anynyiban lényeges javittist tesI'. helyl'.etéll ; de ha. , ft JlIi 
igen gyalwri eset, csalt l{edvezésből bocsátják bó l'almHoly l,ürve, 

• 
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melynok kevés igéllyci vannak a nagyobb fényüzésen és látszaton 
kivül , és a mely pártfogoló és IceJ:eszkedő jelt ruház reá, cse
rében az ő eredeti ttírsai között élvezett régi és tisztes befolyásért : 
akkor mindent nyerhet" de nem emelkedik. Ez nem az az emellre
dés, melyen én a m\1I11ds sz,ímlÍra óhajtok. f;ll nem kivánom, hogy 
egy más oszttílyba küzdje fel magát. Ne legyen ő más osztályok szol
galelkű !l1njmoJója, dc igyekezzék valami magasabbra, mint a mi 
eddig az emberek b<írmely testületében valósult. N e társit sa a mél
tóság "agy tisztelet eszméjét bizonyos életmódo!l:kal vagy bizonyos 

, . 
kill sö viszonyokkal. Eu azt aJmnl<lm, hogy minden ember saját alap-
j:iu :ílIjon 6s foglaJia el helyét az emberek l,özött személyes tulaj
donok s érdemek és !lem külső sallangok szerint; és én a társa
dalom minden tagját az emelJ,edés oly eszközeivel szeretném fel
szerelni, hogy ha hü marad ölllllaglíhoz, ne legyen szÚksége külső 
függelékre fl, körülte levők beesülésének megnyerhetése végett. 

Mondottam, hogy il. népet nem il, munkától való felszabaditás 

vagy egy más rangba erőszakolás által kell felemelni. Továbbá, 
hogy II nép emelése alatt azt sem értem, hogy önhitt politikusok 
legyenek; hogy mint egyének vagy rnÍllt osztály, politikai hatalomra 
jussuuak ; hogy szavazat jaik egyesitése által a jobb móduak felett 
diadallllaskorljanak ; vagy hogy sikerüljön nekik a kormány intézke
dését sajtít különös érdekeikhez kötni. Egy embert. sem emel fel a 
l<özügyekben való szereplés vagy éppen hivatal-nyerés. Elóbb ön
magában kell magosan :i1lnia, ha a nyilvános életben nem akar 
szégyent vallani. Önmagát és nem másokat kormányozni: az igazi 
dicsőség. Szeretet által szolgálni, nem uralkodni: a keresztényi 
nagyság. A hivatal Helll méltóSiig. A l(;'.gselejtesebb emberek, mivel 
nÍllcs bennek semmi elvhüség, de nagy mérvben megvan a változó 
vélemények iránti szoJga-lelkiiség , hivatalban találhatók. Sajnálom, 
hogy azt kell mondanom, de az igazságot ki kell 111011 dani, hogy a 
jelen perczben a politikai élet ezen államban keveset tesz a benne 
ördekeltek emeléRére. Ellentétben áll az a valódi erkölcsiséggel. A 
politika ugyan, ugy tekintve, mint a nép igaz és tartós javának tu
nulmányozása és kezelése, mint nagy és változhatatlan elvek al
lmlmazása., magasztos köre a gondolkozásnak és cselekvésnek ; 
de a politikt\ a maga közönséges él-telmében, vagy ugy tekintve, 
mint ideiglenes szükség találmánya, mint finom és l"8.VaSZ játék, 

" 
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mint párt-taktika a hatalom és hivatalok kizsákmányásolására és 
bogy az emberek egy részét a másik fölé emelje: ez sajnálatra 
méltó és lealacsonyitó dolog. A munl{ás osztá ly ösztönt érez magá
ban néha, mint osztály, hatalmat keresni ; azt gondolják, hogy ez 
emelni fogja őket. De egy osztálynak sem kellene, min.t olyannak, 
uralkodni közöttünk. A társadalom minden rendén ek képviselve 
kellene lenni a kormányban, és egyenlOleg yédetni általa; nem is 
lehet egyebet várni, csak roszszat az egyénre és az országra abból, 
ba akármelyik osztálynak sikerül a politikai hatalmat magához ra
ga(lnL Én semmiképpen sem akarnám a népnek a politika iránti 
figyeImét lehangoln Í. Nekik komolya n kell tanulmányozniok a haza, 
érdekeit, intézményeink elveit, a kormány rendszabályainak iránya
it. De az a szerencsétlenség, hogy teljességgel nem tanulmányoz
zák, és mig ezt nem teszik, politilmi cselekvés által nem einel
kedhetnek. Egy nagy részét az időnek, a mely jól felhasználva 
egy felvilágosodott népet teremtene, hirlapokkal és vitázgatásokkal 
fecsérlik el, melyek feltüzelik a szenvedélyeket, lelkiismeretlenül 
elcsavalják az igazságot; melyek az erkölcsi függetlenséget a párt
hűség megszegésének bélyegzik; az országot nem valami magasabb 
czélból, csupán az ellenpárt feletti diadalért izgatják ; és igy a soka
ságot ember-imádóvá vagy ember-gyülőlővé, a nagyravágyók bo
londjává vagy egy párt rabszolgájává aljasitják le. Az emelkedésre 
szükséges, hogy a nép a szenvedélyt meggondolással helyettesitse; 
nincs más ut. Ezen megjegyzésekkel nem akarom az országot át
ható szenvedélyes izgatottságért csupán a munkás osztályt vádolni. 
Minden osztály részt vesz az eszelősségben és mindenik le van az 
által aljasitva. A heveskedés a közönségnek nemcsak egy részére , 
szoritkozik Azon emberek, a kiknek düböngései a congressus ter-
mében viszballgzanak és aztán ékes-szólás gyanánt bejátják az or
szágot, nem a dolgozó osztály sorából kerültek ld. A párt-előitéletek 
éppen oly hevesen kitörnek a bőrzén, sőt a teremben is mint a 
mühelyben. A ragály mindenü"é elterjedt. Mindazonáltal ez nem 
hangol le engemet, mert látom, hogy lehet szeliditeni, ha Belll 01'

vosolni. Én bizom, hogy ezen előadások és a közönség . előtt most 
megnyilt szellemi élvezet más forrásai a lélelmek jobb elfoglalta
hist adva, meg fogják semmisiteni a politikai izgatottúg lázát.. 
Sokat lehet remélni a nép növekedő önbecsülésétől is, a mely egész 
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boszankodással viszszal'iasz tja őket azon szégyentől, hogy mint vak 
pártosokat és nem gondolkozó szerszámokat husználják. Sokat lehet 
remélni ama földeuezéstő l is, a min ek el ő bb vagy később be kell 
következni, hogy a kormány fOlltosSlíg<it erősen tnlbecsiilik, hogy 
az nem érdemli meg mindezcn zajt, hogy az emberi bolllogs,ígnak 
sokkal hathatósabb eszközei YiUlllak. A politikai intézményeket 
mind ke\'ésbbé kell istcnítcni és sz űkebb térre szorítani: s amel\' 

• 

arányban a kormány é rté kérő l bölcsebb felfogás válik uralkodóvá. , 
azon arányban fog a politikai izgalom jelenlegi esztelen volta is 
világosságra j őni és megszégyenülni. 

Elmondottam , hogy mit nem értek a mUllbís osz tályok , 

emelésén. Az nem a helyze t külső meg\'111tozása. Nem a munkától 
való feloldozás. iHem más á!lásért "aló küzdés. Kem politikai hata
lom. Én valami mélyebbet értek alatta. r~n az emberi lénynek csak 
egy emelését ismerem, és az: a lélek emelése. E nélkül sellllnit sem 
határoz, hogy az ember hol áll vagy menynyi birtoka \'an; ezzel 
pedig maga:,;ra száll, egyike az Isten nemeseinek, a.lnínuily helyet 

, 

foglaljon is el a társadalmi fokozaton. Csak egy emelkedés yan a 
munkásra és minden más emberre nézve. A méltóságnak nincsenek 
klilönbözö nemei az emberek különböző osztáh'ai számára, hanem 

" 

csak egy és ugyanaz minclellldre nézve, Az emberi lény egyetlen 
emelése: a lélek magasabb elvei- és tehetségeinek gyakorlásában, 
nevelésében és erőhatályában áll . Egy madár idegen erővel is lö
kethetik az ég felé; de a szó igaz értelmében csak akkor emelke
dik, mikor szárnyait kiteljeszti és saját élő erejével repül. Igy egy 
ember is feltolathatik valamely kitünő helyre külső történet által, dc 
csak anyllyiban emelkedik, a menyIlyiben törekszik, kifejti legjobb 
tehetségeit s szabad igyekezet által a gondolkozás és cselekvés di
csőbb magaslatára száll fel. Ilyen az emelkedés, melyet én a mun-

• • 

kás számára óhajtok, és nem más. Igaz, hogy ez emelkedest segl-
teni kell külső helyzetének javítása által, és viszont ez nagy
ban javitja külső sorsát; és igy öszszekötve, a külső jó valódi és 
nagy; ele feltéve, hogy az a belső növekedésWl és élettől elvú
lasztva létezik, semmit sem érne, és én egy ujjamat sem emelném 
fel annak előmozditására. 

Tudom, azt fogják mondani, hogy oly emelkedés, a miIyenről 
beszéltem, a munkús solmság által el nem érhető s követ!{ezőleg 
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nem kellene őket ily magas czélhoz jutás álmaival kinozni. A~t 
fogják mondani, hogy az emberek nagyobb része egyenesen urra 
van rendeltetve, hogy anyagon dolgozzék, nnyagi éR testi j6k meg
szerzése végett, és hogy az ilyenekben a szellem szükségképpan 
sokkal inkább az anyaghoz van tapadvo, hogysem azon feljUl emel
kedhessék. Ez ellenvetést megvizsgáljuk lassanként, most futólag 
csak annyit jegyzel{ meg, hogy a~ elIellvcWnek igoll gondallanul 
kellett az anyagi viltí.got tanulmáuyoznia, lll1. felteszi, hogy annak 
rendeltetése,siljává lenni az a7.on lakók lelkének Az anyag It s~el· 

lemért, a test a lélekért · teremtetett. A lélek, a s7.ellem, ennek a 
húsból és csontbó), idcgel<ből és i un oldJ ól álló élű s:t.ervezetnck 
czélja; s ennek a tengerből és s7.árazh6l, levegéílJól éfi éghül álló 
nagy rendszernek czélja. Ez a naphól (ís !told ból és csillagokból, 
felhőkből és évs7.akokbúl álló hattíl'talall teremtéfl nem csupán a 
test táplálására és rubázására renueltetett, hanem főképpen és 
minuenekelőtt a végre, hogy föIébl'cszsze, t{~pl<í,lja és fölemelje a 
lelket, hogy legyen a7. értelem iskolCtja, a gondolkozás és képzelő
dés dajkája, a cselekvő erők meZl\je, a teremtő Idjclentése és a 
társadalmi egyesülés kapcsa. Mi nellJ azért helyeztettünk az anyagi 
világba, hogy annak rabszolgái legyünk, hanem hogy hatalmunkba 

, 
l{eritsük s legfelsőbb tehetségein k s7.olg,í,jáv<1 tegyük. )<;rdckefl szem-
lélni, hogy az anyagi világ menynyit tesz a Iélel{órt. A legtöbb 
tudomány, mesterség, hivatás, és életfogIaJatosságok az anyaggal 
való öS8zeköttetéseinkből nijnek ki. A természetbuvúl', az orvos, a 
törvénytudó, a művész és törvényhozó, vizf,;gálódásaik tárgyait vagy 
all{almait az anyagban találják. A költő az any/igtóI kölcsönzi szél' 
képeit. A szobrász és festő a7. anyagban fejezik ld nemes eszméi
ket. A z anyagi szükségek tevékenységre HarkaJják it világot. A7. 
érzékek anyagi szervei, főképpen a szem, a lélel<hen végetlen gon
dolatokat költenek fel. Azt állitnní tehát, hogy az emherek tömege 
szUkségképp cl van merülve az anyagban anynyira, hogy lelkük 
nem emelkeuhetik, anynyi, mint ellentmondani az anyaggal való 
öszszeköttetésök nagy czéljának. f:n azt állítom , hogy az ti. bölcsé
szet, mely a l<ülső terrnés~ct törvényeibcn éB jelcl1fjégeiben /Icm 
látja az ébredő szellem eszközeit, sajnálatra rnéltólllg rüvidltÍtó; éH 
hogy a társadalom oly állapota, mely megengedi, hogy az emberek 
tömege az anyagon való túlfJágos mlwlm miatt elWrődjék s ehJ01'-
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vadjon lélekben, harczban áll az Isten czéljaival és szolgaság esz~ 

közé vé változtatja azt, a mi a szellem szabaddá tételére és kifejté
sén;) volt rendelve. 

A lélek emelése kivánatos a munkás, mint minden emberi 
lény számára; de nut értünk alatta? Jól tudom, hogy ez a kifeje
zés határozatlan és gyakran csupa lármául szolgál. Engedjék meg
,kisértenem, némi határozott fogalmat adni róla; de midőn ezt te
szem, nem használhatok oly nyelvet, mely a hallgatót a gondolkozás 
szüksége alól felmentse. A tárgy szellemi, saját természetünk mély
ségébe vezet, és én semmi figyelemre méltót nem tudok róla mon
dani a nélkül, hogy figyelInök erejét igénybe ne vegyem, hogy önök

től némi szellemi erőfeszit~st ne ldvánjak. Tudom, hogy ezen . elő

adások inkább mulattatásra, mint szellemi munkára szánvák: de a 

mint mondám, én felette sokat tartok .a munkáról, és érzem, hogy · 

nem tehetek valami hasznosabbat, mintha a hallgató t erőteljes 

lelki tevékenységre ébresztem. 
• 

A lélek emelése miben áll ez? A nélkül, hogy bölcsészeti 

szabatosságra törekedném, eléggé tiszta fogalmat adok róla, ha azt 

mondom, hogy ez áll először: az i g a z s á g f e l f o g á s á b a n 

gyakorlottgondolkozási erőben; másoclszor: a tiszta 

é s n e m e s é r z é s e l' e j é b e n; harmadszor: a z e r k ö l c s ö s 

e l h a t á r o z á s e r e j é b e n. E barom pont minclenikének kifej

tése, külön felolvasást kivánna. Nekem az elsőre kell szoritkoz

nom, a melyből azonban önök megismerhetil, e~y bizonyos fokig a 
• 

más kettőről való nézeteimet. 
Mielőtt tárgyamra térnék, engedjék meg, hogyegyelőleges 

észrevételt tegyek. Minden emberre nézve, · a ki egy ember méltó
ságára akar fölemelkecl~i, legyen gazdag vagy szegény, tudatlan 
vagy müvelt, van egy lényeges feltétel, egy törekvés, egy elhatáro
zás, mely nélkül egy lépést sem tehetni: egész elszántsággal oda 
kell törekednie, hogy szabaddá tegye magát mindentől, a mit indo
kaiban és életében rosznak ismer. A ld szokásilag elnéző maga 
iránt, valamely általa elismert hibás vagy rosz cselekedetet illetőleg, 
az valójában elzárja maga előtt az utat egy magasb szellemi és 
erkölcsi élethez. E pontra nézve nlinden embernek őszintének kel
lene maga iránt lenni. Ha nem akar lelkiismeretére hallgatni, mi
dőn ez a világos kötelességek megsértéseért vádolja, ne álmodjék 

• 

• 

• 

• 
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magn, emeléséről. Az alaI hüíllyzik ; ha. tltalábiw pit is, ' ak fö
vényre épit. 

hl st I1Hír éljiitk 'ppeni tá.rg 'HlUl';t tó'ek Mond'lm, hogy :lZ 

ember emelé .111 mindenek Jött flZ jo'a,zs.cí~ felfoo'ás; bau gy,lkorlott 
()'ondolkoutsi ' röben: erre nézre komoly {ip: '('unöket kél' lU. GOll-
'" ' 'w 

dolkozás , a lél'k l eo'főbb jellemző YOTHL a, é :I Z l nngy fe!-
adati\., l\lindaz, il, mit ilZ ember küL "leg te'z c a.k beL'ő gondol k - t 

zásának kif>Jezése é yaló ' itá fl, Hogy l1nUlyo an teo'y ll, tiszh1n 
kell gondolk zllia: ho;y nem en "eleli: djék n mesen kell o'on
dolkozllia. A gond lkozó rő egy fö ullmtré ze a l l'k qetének é 

minden embemek lét föczéljául kellene t kin t ni e. R 'll de II kü
lönbséget te,znek az ér telem és lelldi mer t .. o'ond lat 5 rény 
ereje közt é azt mOlllják 1100 ' uz erén ' . 'seJ kvé többet' t' 
mint az er" gondol! oz,ís. D Jllegc 'ollki lJ uk tenné z ti.iuket, lia a 
l ' lek müködései é erői között, a m lrek bel óleg s f loldhatlanul 
ösz zekötvék, iJ) vála ztó \'olHtlat llllzunk. Fő Ss ziv nincs nek 
életerősebben ösz zeköt, e mint gond lat ' 8 erény. Nem zárja- a 
lelkii8mer t, mint aját muga ré zét, magtíban n, gondolkozás vagy 
uz é z legnemesebb müköclé ét? Kem alázzuk-e le, ha csupa ér
zé sé teszszük? 'ajjoll nem t"bb-e'? Nem az jo'uznak, a szentnek, 
a jónak okos megkülönbözteté c-c i Veelel I az erén , től a gouelo
latot, és mi marad fenn emb 1'hez méltó r N III több-e a magas 
erény mint a vak ösztön? Nem büja-e alapjánl Il Hl zárja-e ma
gában az, tiszta, világos képzeteit annak, it mi sz retetre III ' lt6 é' 
magasztos, jellemben és c elekedetben ? Gondolkozás el' je nélkül, , 
az, a mit mi lelkiismeretességuek, vag igaz tevé vág ának J) v -
zünk, csalódásba, túlhajtásba, veszélyes lácsapongá ba meg át. A 
földön a legkegyetlenebb tettek a lelkiismeret nevéb 11 bajtattak 
végre. Az emberek gyülölték és leg ilkolták eg mást kötelcss g
érzetbőI. A leggazabb csalás a kegyes nevét vette feL Gondolko
zás, belátás az ember méltósága, és senki C111 l11cll{edik, 'ák js 
azon mértékben, a mint világosan és erőtelj esen goudolkozni Üt~ 

nul, vagy lelki erejét az igazstíg megérté ére irán 'oz za. Minden ' 111 -

bm'nek, legyen bármily á.I1ásban, tanulónak kell lennie. Legyen bár-
, , 

!lU mas hivatása, fő híva az, hogy gondolkozzék. 
Azt mondom, hogy minden e1l1bcl'll le tanulónak, gondolkozó

nak kell lenni. Ez nem azt teszi, hogy négy fal liözé zttrja magát 

, 
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maga emeléséről. Az alap hÜlnyzik; ha ,ltahí.ban épit is, csak fö-
. vényre épit. 

Most m<Í,r sajátképpell i t;í rgynmLt. Ü;rek. l.rondá ll1 , hogy n 
ember emelése áll lllindeJl ekelö tt az ig,tzsüg felfog~ís<1ba ll gyakorlott. 
o'ondolkoz::í si erőben: elTE' !lézre komoly fg:yellnö!;:et kérem. Gon-o . ~ ~ 

dolkozás , a lélek legfóbb .i ellelll zö nm ,í Sil, l;S az élet nagy fe!
adata. Mindaz, a. mi t. nz ember ldilsöh'g tesz, ('sak belsii gondolko- . 
zásának kifejezése és Yillós ítás,}. Hogy hat<Ílyo ~all tegyen , tisztán 
kell gondolkoznia: hogy ncmCSl' n cselel edjék , nemeSE'1l );ell g OIl

dolkoznia. A gOllllolkozó erő cgy ftí alkatrésze a lélek életének, és 
1l1ÍIldell embernek, léte föczélj,tlll l,ellcne tekintenie. Hellllesen kü

lönbséget tesznek az értekm és lelkiismeret 1 a gondola t és erény 
ereje közt , és azt mondják , hogy az eré nyes cselekYés töbllet él' 
mint az erős gondolkozás. De lllegcsonki ijllk természetünket, ha (t 

lélek müködései és erői között, (t melyek belsőleg és feloldlll1t1anul 
öszszeköt.vék, ily választó ,"omlat lmzullk Fö és sziv lIincsenek 
életerősebben öszszekötve , mint gondolat és erény. Nem z,hja-e it 
lelkiismeret, mint saját lllvga részét, magában a gondolkoús vagy 
az ész legnemesebb müködését? Kem alázzuk-e le, ha csupa ér
zéssé teszszük? VHjjon nem több-e? Nem az igaznak, n szentnek, 
a jónak okos megkmönböztetése-e? Veeld el az erényün a gondo
latot, és mi marad fenn emberhez méltó! Nem több-e n, magas 
erény mint a vak ösztön? Nem birja-e alapjánl s nem z,üja-e ma

gában az, tiszta, világos l,épzeteit aunak, n, mi szeretetre méltó és 

magasztos, jellemben és cselekedetben? Gondolkozás ereje nélkül, 
az, a mit mi lelkiismeretességnek, vagy igaz tevés vágyának neve
zUnk, csalódásba, túlhajtásba, veszélyes ldcsapollg:Lsba, megy út. A 
földön a legkegyetlenebb tettek it lelkiismeret nevébBJl hajtattak 

, 
vegl'e. Az emberek gymölték és legyilkolták egyrmíst kötelesség-
él'zetbőJ. A leggazabb csalás a kegyes nevét vette fel. Gondolko
zás, belátás az ember méltósága, és senki sem emelkedik, esúk is 
azon mértékben, a mint világosan és erőteljesen gOlldolkowi ta
nul, vagy l~lki erejét az igazság megértésére irányozza. Minden em
bernek, legyen bármily állásban tanulónak kell lennie. Legyen bár-

• 1 

1111 más hiva.tása, fő hivatása az, hogy gondolkozzék. 
Azt mondom, hogy nlinden embernek tanulónak, goudolkozó

Ilak kell lellni. Ez nem azt teszi, hogy négy fal közé zárja. magitt 

, , 
! 

• 
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fol j,(J foltt l 6H l éJ I~klwl II, kijnyveknek feküdjék. A'I. emberek gúndol
ko" Lal<, micWtt Id;nyve]( leLt.el, volna, éi! n6mclyck a legnagyobb 
gondolkoz6k j<ö"ií l fi ()IJt~ scm fúglalkoztak a'l.zal, a mit mi tanulmá
tl yo7. t1s n l~k nevezünk. A term 'o sz ,~t, a shcntirás, a társadalom és élet 
állandó tá/'g''yalmt ny ujtanak a gondoJ]wzúsra; és az embe!', a meny
llyílJcn tehetség it e tárgyak valamelyikére ininyozza , gy Ujt , ösz
pont.osít, 3. '1. 011 cz i l1a1 hogy az igazsiÍgot megtalálja , anynyiban ta-

11 uI6, gondlllko"ó , bi!1Cf'jész , 8 fel melkedilc f,1)' ember méltóságára. 
Ideje hogy rnegszünjünk a gondolkozó é8 bölcsész neveket csak a 
fw\.ktudósokra ruM:r.ni. Akátki keresi az iga:r.ságot lWilloly lélekkel, 
1Já,l'liol é~ ],ár'miként, a'l. értelmes emberek iskolájához ta rtozik. 

A 81.Ó tágasabb értelmélJen , minden emberről azt lehet mon
dani, hogy gondolkozik, aza" reggel től estig egy sora a fogalmak
nak 's kél'l.:cletcknek mcgye n ú,t lelkén; de a menynyiben ez a 80-

rO:l:ai csak fl z cnvcdő lcges és irány talan, vagy csak esetleges és kül
Hi) h 'nyolllúsok állal kormánYOí'.1;atik, l<cvésbbé van több joga a 
Iléltóságra mint al. állat tapas:r. talásának, a mely hasonló szen-

o 

v déílcgcRséggel fogad éb!' II l :te alatt kü l ső bényomásokat. Az 
oly goudolkozás, lia átalitban an nak nevezhető , melynek nincs czél
ja, oly hasztalan, mint al.on szem látása, a mely semmi tárgyon 
scm cs ügg, a mely pihenés o nélkül repül égen és földön végig s 
követkcző l eg semmi határozott képet sem veSí\ bé. A gondolkozás, 
igazi értelemben, al.: ész erélye. A gondolkozásban a lélek nemcsak 
h nyomúsolmt vagy nézI eteket ves:;.: ldvü lrő l vágy bel ő lről , hanem 
ben ső viszonhatást is gyakorol azokra; öszszeszedi figyelmét, s ere
jét azokon öszpontositja; elválasztja és szétbont ja azokat mint egy 
élő v gymüh ely, és aztán újból össszeköti , bel ső öszszefüggéseiket 
nyomozza és igy adja magának mindazon tárgyak ra nézve, melyek
l< el érintkezik, a határozot.t fogalmat. 

A világegyetem, a melyben élünk, nyilván arra volt irányoz
va Istentől, hogy oly gondolkozást ébreszszen , a milyet leirtam. 
Tele van nehézséggel és titokkal, és csak az értelem minden ere
jének öszszeszetlésével úthath fLtó és megfejthető. A természet
uen és társadalomban minden tárgy, még fL legegyszel'übb is, az 
élet minden eseménye, l<ülönféle finomul öszszekötött egyes ele
mekből áll, ugy, hogy valamely dolog megél'thetése végett, kényte
lenek vagyunk azt egészletéből részeire és elveire viszszavinni és 
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I : !'c:H1.f.d I: fl I(:JI:I,kd lJ. kijnyv1:klwk fl: kildjl~k. Az emherek ~{JndC)l--
ICf)zl.ak, JrI il! líítt bill }\'I:k HJI:k volna , l::; nr: rn dyc:k a legnafo'Yobh 
g'fHJfllJlk1jz6k kijzji/ ~ J) h n S f:lll fCIg l:.dkIJzl,ak azzal, f! mit mi tanuIm&.
lI yor,úsrmk nl;veziin k. II tc:rlrl l!~ Zf:t, a szent.irá~, II társadalom és élet 
(j.lland rí t:t r:..;yakat nyujtanak ti. gOfldolklJz lisl'a; és az emher, a meny
J1 yiIJ (: n 1,(:betK6g(: i t e tárgyak valamelyikére: ir&.nyozza, gyiijt, ösz
jJlJn l.!J'.; i t, azrJll CZI:)!;,] 1, (Jgy az iga1.!iiÍgrjt rncgtalálja, anynyiban ta-
1I 1J11í, grJnr!IJ]J({Jz0 , IJijlc:sl! l'!z, fi kkrnc:l1wrl ik cf.,'Y emher méltóságára. 
Id l:jl! 1J()gy HwgsziinjiJnk a gondolkozó I:S hölcsész neveket csak a 
sza.l<t lldrí ';lIIo':t 1'I11 i:í.wi. Akárki ]wn :si az igazs6.got komúly lélekkel, 
b:í rJl ol c;:·! lJ únlli k';!lt, az I;rtelrnes emberek isko1áj&.hoz tartozik. 

A fi zcí t.ágnstdJb 01'1: r:l YrU;1!I:l l, II !inden ern berr!)1 azt lehet mon 
"ani , hogy Wlnr/rllklJzik, azaz n:~gel t.ó l (~s tig egy flora II fogalmak
Ilak (os hl'"c:!I;L(:l<IJr;]{ rrwi:(yell út Ir:lkén ; Üt; II TlJ cnynyihel1 ez a 80-

ruzat (;:.;ak :;z/:'I v(:dií ll:gl:s r:s i dlllytal ali , Y~I.gy csak esetlcge~ ös kül
:, i; "c : lI yl)lll ;í.~ ()k (ti taJ 1{(J1'flJ únYIJzLatilc, l(cvI;sbhé vall töbh joga a 
1Jt(~ ]tcí s:i.g l ·:t tr/illl az :í,lIat. tapllsz1.ahísúnak, ft JJ wJy hason lcí szen-

• 

v ( ~d iilt.:~ ( :ss(!g~c;l flJg:td (i lm:'1 ]I;U: alatt kü] sij bönyomásúkat, Az 
oly glilldo]]wzús, kt úta \;i] l:w annak llcvez]u:UJ, melynek nincs czél
ja, uJy Icnszt:dull, mint azon szem ]:'ttá ~a, a mely semmi tárgyon 
:iü 'fl csiigg, :l mely pihenés . né lkül repül égen és földön végig s 
k i i Yc ll((!zijlc~ semmi hatá rozott k(~v et sem ves;t, bé. A gondolkozás, 
igazi értdemhen, az ész erélye. A gondolkozásban a lélek nemcsak 
h (~nyo lJl ásoht vagy nézJeteJcet vesz kiv ülről vagy belőlről , hanem 
bensü viszonhatúst is gyakorol azokra; öszszeszedi figyelmét, s ere
jét azokon iiszpontositja; elvlíJasztja és szétbont ja azokat mint egy 
dü v(~gyrnüh ely , és aztán újhól össszeköti, belső öszszefüggéseiket 
llyOTnIlZZa és igy adja magának minuazon tárgyakra nézve, melyek
kel érintkezik, a határozo t.t fogalmat. 

/\. világegyetem, a melyben élünk, nyilván arra volt irányoz
va Istentől, hogy oly gondolkozást éhreszszen, a milyet leírtam. 
Tele vall nehézséggel éH titokkal, és csak az értelem minden ere
jél/ck üszszeszf:'uésével áthatható és megfejthető. A terlllészet
ucn é:; társaualolllban minuen t{u'gy, még a legegyszerübb is, az 
élet minden eseménye, különféle finomul öszszekötött egyes ele
mekből {Lll, ugy, hogy valamely dolog megérthetése végett, kényte
lenek vagyunk azt egészletéből részeire és elveire viszszavinni és 
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cgymásllOz való viszonyaikat megvizsgálni. És ' ez még nem minden. 
Minden dolog, mely a lélekbe megy, nemcsak a titok mélységét 
foglalja magában, hanem ezer kötelék által van más dolgokkal egy
befűzve. A világegyetem nem egy rendetlen, öszsze nem függő hal
maz, . hanem egy szép egész, mindenütt az egység jellegét nm
tatva, ugy, hogy az egyetlen végnéll{üIi szellem képe legyen. Sem
mi sem áll egyediiI. Minden dolgok öszszefüggenek egymással, áll
ván mindenik az egészért, s az egész az egyesért. A legcsekélyebb 
tárgynak végetlen öszszeköttetései vannak. A zöldség, melyet ma 
asztalodon láttál, az első növény től jött, melyet Isten a földön ter
mesztett s hat ezer év napfényének és esejének I{észitménye. Egy 
ily világegyetem gondolkozást kiván, hogy megérthessük, és mi azért 
helyeztettünk belé,hogy gondolkozzunk, a belső erőt kifejtsük, a 

. " 

dolgok felszine alá hatoljunk, az egyes tényeken és eseményeken 
tul, lássuk azolmak okait és következéseit, alapjait és czéljait., köl
csönhatásait, különbségeit és hasonlatait, viszonyait. és öszhangzatait · 
és az általános törvényeket, melyek azokat öszszetartjálc Ez az, mit 
én a gondolkozás alatt értek; és az ily gondolkozás által emelkedik 
a lélek oly méltóságra, melyaz isteni ész nagyságát szerényen áb
rázolja, azaz, mind inkább-inkább emelkedik az ismeretek öszsze
függésére, széles, általános elvekre, egyetemes igazságokra, az isteni 
rendszer végtelenségének, öszhangzásának és rendjének átpillantá
sára és igy a végetlen atya mély és felvilágosodott tiszteletére. 
Ne rettenjenek meg, ' mintha a léleknek oly emelkedést ti.iznék ld, 
a n~elynek elérése teljességgel l{étséges volna; lllert nlinden gon
dolkozás, amely komolyan és őszintén törekszil~ fl, dolgokat ugy 
nézni a mint vannair, azokat öszszefüggésökben felfogni, és a lélek 
laza, öszszezilált eszméit li:övetkezetességbe és öszhangba hozni, 
minden ily. gondolkozás, s akármily téren, közeledés azon méltóság~ 
hoz, a melyről beszélek. ' Önök minqnyájan képesek a gondolko
zásra, fl, melyet ajánlok Egy bizonyos fokig mindnyájan gyako
rolták. A gyermek, a ki vizsgáló szemmel nézi új játékszerét, és 
darabokra töri, hogy mozgásának titkos okát fölfedezze, már elkez
dette a munkát, a melyről beszélek; elkezdett bölcselkedni, el 
kezdett behatni az ismeretlenbe, következetességet és öszhangot 
keresni a gondolatban; és engedjétek haladni, a mint megkezdette 
és tegyétek az élet egyik fő feladatává, mindenből, a mit saját 
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keblében, az emberi társadalomban vagy a külső természetben ész
reyesz, az egyes alkotó részeket, kapcsolatokat és okokat fölkeres
ni, és igy lassanként, bármily állást foglaljon el az életben, fel fog 
emelkedni a gondolkozás oly szabadságára és erejére, a nézletek 
oly szélességére , a melyek néki belső kijelentéséül és igéretéül 
szolgálnak azon szellemi nagyságnak, a melyért teremtetett. 

Önök észrevehették, hogy amidőn a gondolkozás erejéröl 
ugy szóltam, mint a munkás és minden emberi lény emeléséről , 

mindig feltettem, hogy ezt az erőt az igazság kikutatására kell 
forditani. Kérem önöket, ezen inditó okot soha se téveszszék szem 

elől , mert ez lényeges a szellemi méltóságra. Más czélokért Ís ki
fejthetni il, gondolkozás erejét: gazdagságot gyűjteni érzéki élvez e
tekért, hatalmat adni az egyesnek a többiek felett , másokat elva

kitani, álbölcsesség hálóját szűni, a vétket csalfa fénynyel behinteni , 

a rosz ügyet a jó szinében mutatni. De az igy használt gondol

l,ozó erő önmagát gyilkolja meg; ' az okosság, ha a vétek keritőjé

jévé, a szenvedélyek sznlgájává , a hazugság yédőjé"é válik, nem csak 

lealjasul, hanem beteg lesz. Elveszti azt a képességet, hogy meg

különböztesse nz igazságot n csalfaságtól, a jót a rosztól, az igazat 

ahamistól ; értéktelenné lesz mint a szem, mely nem tud különb

séget t enni a szinek vagy alakok között. Jaj annak a léleknek, 

melYllél hiányzik az igazság szeretete! Ennek hiánya miatt lett 

nem egy lángész a világ ostorává, lehellete mérges kigőzölgéssé , 

csillogása vezetű vé a romlás és halál ösvényeire. Az igazság . a vé

getlen lélek világossága és Isten képe az ő teremtményeiben. Sem
mi sem állandó, csak az igazság. Az álmok, képzelmek és elméle
tek, mikkel az emberek [lZ igazságot helyettesitni akarják, nem 
sokára elhalnak. Ennek vezérlete nélkül, minden fáradság hiában
yaló, minden remény alaptalan. 

E szerint, az igazság szeretete, az ez utáni forró vágy, en
nek keresése és szilárd megtartása iránti határozott szándék, 
ugy tekinthető, mint az emberi müveltség és llléltóság sajátlagos 
alapja, Bármily becses is a gondolkozás, az igazság szeretete mégis 
becsesebb; mert e nélküll'ajong és felemészti magát a gondolkozás s 
vétekbe és nyomorba dönti az embereket. Nincs nagyobb hiány a ne
velésben és szószékben , mint az, hogy oly kevéssé teszik köteles
séggé az igazság részrehajlatlan, komoly, tiszteletteljes szeretetét, a 

, . 
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l,észséget azért dolgozni, ölni és meghalni. Legyen a lllllnkás em
uer csak egy bizonyos foki g átItatva ezen szellemtől, tanulja meg 
ugy tekinteni magát., mint a gondolkozás hatalm{wal a végre felru
házottat, hogy az igazságot heresse ; tanulja meg az igazságot be
cseseubnek tekinteni, mint mindennapi l,ellyerét; s <l? igazi és 
állandó emelkedés rugója meg van benne érintve; ell,ezdett ember 

, 

lenni, s egyike lesz neme vtílasztot~jainak. Es én nem is kételke-
dem a munkás ilyszerii emelkedésélI. Fájdalom, nagyon keyés, szinte 
seuuni sem történt még eddig a Yl~gre , hogy aldr a gazdagokat, 
ahár a szegényeket ihlessék az igazság szeretetével , önmagáért, 
Yagy az életért, az ihletésért és méltósiÍgért, mclyelwt az a lélek
lIek köksönöz. II gazdagok épp oly keveset birnak ezen erőből, 

mint a munhás osztály. Sőt én azt hiszem, hogya fényii7.ő , climtos 
,ilág szelleme még idegene LL ettől , nlint a szegénység sanyaru éle
te. Bölcs ápolás alatt, ezell erő minden o s~üUylJal\ felébreszthető 

yolna, és a hol egyszer felébredt, képezlli fog lJülcseket, sikerdúsall 
llliiköc1ő )l C III es gondolkúzókat. Ez t' f; uevdckli: igen fontosaknak 
tetszenek nekcIlI , llJivel 1l1uütt,j:tk, hogy mily tartó ~ J,avctiolat léte
zik az erkölcsi és szelle mi természet I,özött, s menYllyire s7.üksé
ges, hog:y kezdettő l együtt ll111nl{áljanak. Mi uden cm beries III ii yeIt
ség erkölcsi alapon, részrehajlatlan, önérdek nélküli szellemen, és 
az igazságnak áldozatolmt hozó készségell nyugszik. Ily erl<ölcsi erő 
nélkül , a csupa gondolkozó erő semmit sem használ a lélek emelésére. 

Júl tudom, fogják mondani, hogy a gondolkozás munl,ája, a 
melyre czélozok, nehéz; hogy gondoJatinkat az iga7.ság körül egye
siteni és öszpontositni nehezebb, mint kézzel dolgozni. Am legyen. 
De elég gyengék vagyunk-c l'eméhd, hogy ftímdság uéll,iil emelked
hetünk '? Várhatja-e valaki a munkás vagy nem lllunld.s oszt<llyLall, 
hogy erős igyekezet nélkül testben vagy lélel,Len erő sbiiijön '( Nem 
növel{edik-c a gyennek és nem gyarapodik-c erőbell az által , hogy 
játékai I,űzé is núni fáradság"ot erőfeszitést és !ltm;zot cIeu'rit'r 

, t.. ~ <' 

Nem lesz-c az élet nehézségek Ilélkül izetlcll és öriJJlltcIell'r Nelll 
változtathatja.-e az élénk érdeklődés llJ[lg,ít a uehézséget is élve-

, 

zetté'( Ebreszsziik csa.k fel aL: igazs~íg szeretetét, ti JlIcJyrő l beszél-
tem, s az akadályok, a melyek utj:í,ball üllanak, lllég ingerelni fog
ják a lelket s nem elcsliggeszteni, s azoknak legyőzésében ÚJ gyö
nyört-élvet szereznek. 
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Eddig átalánosan szólottam a gondolkozás erejéröl. Nézeteim 
teljesebben és világosabban kitüunek, ha már most azon tárgyakat 
veszszük szemügyre, melyekre , az erőt fOl'ditani kell. Ezeket két 
osztályra sorozhatni : anyagra és szellemre: a természeti világra, 
mely szemeink alá esik, és a szellemi világra. A munkás ember 
fő hivatása az, hogy az anyagot tegye tanulmányozása tárgyául, 
mert az ő feladata azon dolgozni, és ő sikel'dúsabban, kellemeseb
ben és tisztességesebben dolgozik azon mértékben, a mint érti, hogy 
min dolgozik, a mint ismeri a törvényel\et és erőket, a melyeket 
szolgálatába vesz, a mint tettének ,okát felfogja, és a szemei előtt 

felWnő változásokat meg tudja magyarázui. A munka eo-észen úJ' o , 
dolog lesz, ha gondolkozás csatlakozik hozzá" ha az ész egyenlő lé-
pést tart a l,ézzel. Minden földmivesnek tanulni kellene Yegytant, 
hogy ismeJjc azon elemeket és alkatrészeket, melyek a talajt, a 
növény-életet és trágyát alkotják, és a törvényel,et, melyek szerént 
azok egymással egyesülnek és ismét elválnak. Éppen igy it kézmü
vesnek is ismernie kellene a géptani e rőket, a mozgás törvényeit 
s a ldilőnbféle anyagok történetét és öszszetéteJét, a llleJyel,ből 

dolgozik. Engedjék hozzá tennem, hogy a földmívesnek és kézmi
vesnek miivelni kellene a szép érzékét. Minő kellemet és l\j érté
lwt kölcsönözhetnc a földmives szántóföldjeinek és kunyhójának, ha 
izlésselbiró ember volna! A l\ézmüves készitmenye, legyen az nagy 
vagy ldcsiny, egy ház vagy egy czipő, többet, néha sokkal többet 
ér, ha képes annak l<ellemes a rányt adni. Francziaol'szágban nem 
rendkivüli eset, hogy a kézmivesel,et rajzolni tanit ják, hogy gyors 
szemet és biztos l<czet nyerjenek s lllüveikkel a szépség vonzó 
erejét· Mzöljék. Minden embemek törekednie kellene, hogy mun
káival e tökély t egyesitse. Mentől több lelket öntünk a munkába, 
annál jobb. A gondolkozás megszokása nélkül az ember inkább 
vadállathoz vagy géphez, müit emberhez ' hasonlólag dolgozik .; mig 
azzal, lelke a foglalkozás alatt is él. Megtanulja vizsgáló szemet 
függeszteni üzlete folyamára, fogásokat les el, a melyek munkáját 
megröviditik, fontos fölfedezésekre vezérfényt nyer és képesllémelykor 
tökélyesiteni mesterségét. Még most is, a fölfedezések mindazon csodái 
után, a melyek kOl'Unk dicsőségére válnal., kevéssé gyanitjuk, hogy 
a gépészetben minő javitások létesithetők az él'telmességnek ' és 'tel'
lUészeti tudományoknak It munkás osztály közötti teljesztése áltiJ.l. 
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De itt nem (dlok meg. A tcrmészetnek nem csup,tn aí:on sc
gélyért kell gondolkozó erőink t f'oglalkoztatnifl, a mit annak isme
rete a munkánál nyujt, hanem magosahb czélél't. A természetet 
önmagáért kellene tanulmányozni , JIl Cl.t oly bánmIatos munkája Is
tennek, kinyomata az ő tökélyeinek1 IllC tt szépséggel, nagyszel'üség
gel, bölcseséggel 6s jÓs;.Íggfl.l sugárzik. A munl,ást, mint minden 
más embert, fi7.abadelvüleg le llllevelili , (l,zaz, nemcsak testi fen
tartására, han em szellemi életére, növelésére és fölemelésére szük
séges ismereteket is nyernie kellen(). Tün kérditek, vajjon azt Vú
rom-e, hogy a munkás a termés7.cti tLlrlomállyok eg6sz l(1)l'ét fel
ölelje? Bizonynyal nem . Azt sc m \':t rOII1 , hogy a . kereskedő, a 
törvénytudó, vagy lt:1kész azt tí'gyc. Egyátalúhan lIell1 is szükséges 
ez a lélek emelésére. A te r lTlészcttnc!otJJány igazságai, melyek a 
léleknek a legnagyobb méltóságot !cii!csünzik, a teremtés azon 
átalános törvényei, a melyeknek megé rtésére évszázadok kellettek, 
de a melyr.ket egy tevékclIy lélek. (jll ldfcjt.ésének érdekében, any
nyira kikutathat és fel foghat, hogy képes lesz a természetnek 
körültünk szakadatlan folyamathan lcvő változásait megmagya
rázni és il világegyetem minden eri'ibcn egy véget! II erő munkáit, 
s minden intézkedéseibcn egy végércmehetlen bölcseség kijelenté-

• 

sét szemlélni. 
És ez a másouik nagy tárgyra VC7.ct engemet, melyen a gon

dolkozás erejét gyakorolni kell , és ez a lél ek, a szellem, mely 
szóba én Istent és rrJindell okos teremtményeit bcfoglalom. Ez il 

tárgya az ugynevezett metaphysikai és erköl csi. tnuományolmak. Itt 
van a gondolkozás számttra a nagy mez(í, mert tt kül ső anyagi vi
lág csalt a szelleminek árnyéka és ennek szolgálatára alkotva. Ez 
il tanulmány ) agy kitCtjedésli, magába fogl alja a theologiát, me
taphysikát, az erkölcstant, a polití!\ttl tudomáJlyt, történelmet és 
i.rodalmat. Ij esz tő nagy száma a tudományoknak, mcly az ismeretek 
oly nagy készl etét látszik 71 agáhall foglalni , hogy egy ITIlln]{ústól 
szükségképpen cl nem érhetií. De fcJhátoritó U7. a gondolat, hogy 
ezen különféle tudományokltoz a kulcs minden emberi lénynek 
természetében adva van, ugy, hogy mindazokat ol<1,al móddal meg
közelitheti. Miként nyerem hát képzeteimet Istenrő l , embertársaim
ról, a tényekről, szenvedésekről és inuitó okokról, melyek a világ
történelmet alakitják? Mindezeket annak tuúatából fogom fel , a mi 

• 
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saját lelkembell törl lnik. A benncm l ovő s;:clleJU jelvénye és kép
viselője millllcn lJ1ás szcllemolmck, 6s oil6rt tudom mi lldeniket meg
érteni. HOllnan silál'll1aznak fogalmaim az Isten bö[cseségéről, igazsá
gáról , jósft "tról és erejéről ? Onnan, J\1(~ rt saját lelkem magában 
hordja mindezen tulajdonságok csiráit. A rólok való képzetek erc
detileg saját terll1észetemböl szármuznal' , és azért fogom fel más 
lényel ben is. B szerint mindazon tudományok alapja, melyek a 
lélekkel foglalkoznak, mindcn ember keblébe le van téve. A jó 
ember a maga üzletében és családi életében tehetségeket és érzel
meket gyakorol , a melyek hasonlitanak az i tenség tulajdonaihoz , 
és azon erőkhez, melyek a legnagyobb embereket kitünőkké tették, 
ugy, hogy, midőn az ember önmagát vizsg<í1ja, saját lelkének leg
felsőbb elveit és törvéiiyeit tallullllányoz7.a, voltaképpe,H az Istent 
ll )'olUozza és ar. eg lsz emberi történetet és a bölc 6szetet, mely 
az ó és lIj]"ot' bölcseit ltalhatlanokld totte. Minden embor lelkében 
és életéb II mind II mct~ lólek és élet többé kevésbbé befoglalva és 

, 

l"épviselve \'::tll. Hogy l11<I S dolgokat tnuuhnányozzak, a l\iilső világba 
talctll JlI eS7,sze kell ll1ennem; a lélek tudolllánya tanuhís:t végett 

haza l' ell jönnöm és saját lelkembe tél'll ' lll. A leo"tartalmasabb 
kÖllyvek, :t melyel valaLa imttak, nom tesznel' többet, mint hogy 
loimondják és tiszta vilcígo ságba hely r. ik azt, :t mi eO'yen·egyeu 
mindu ájotol 1011 ében törtéllil 'o Igy I,özel, igy bennete]' van a leg'· 
felséo' seu b igazság. 

{.;n alóbnn nem várom, hogy a lllunktís apróra értse <t kü-
l önböző tudoll1:Lnyohtt, 11Iely li: n lélel ro . . Akármely 
clhivaül.suan is l' evé ' eUlber érti ez 'I"ct igy. 'HI is szükséges' 
:ímhár, '1 hol 'lZ időve l l' udell ezh >tni , ahmelyik tudOIU,íny·,tgnak, 
mely iránt az eg rón l ü!önösell él'dellődil , alapos tanulmányozása, 
igen ha zu osnak fog tahUtalni. A. l lek clllelés(Íre n CIll az szüksé
ges, hog az ember mindazt tudja, mit a zellelJ\Í természet,ről 
gondolt'll" és írtak, 110g ::tz ember nc ldopoedüt legyen, hallOm az, 
hog 't na eSzm lk t, a. lIlelyekb II llIiudcn fölfcdez s el lli.ttáro
zódll'l1" , a mclycJ" mind II tl1dOllllin rok cpdméuyeit ös zcfoghtJják, 

:l 111 l ,l' ct lt bölc ész é 'CUCll • J. tekből ki Oli, megfo<Yhnsslt 
és él'czh 'ssc. om lt tucU:l mcny hauom milyens Sge hitt<t-
l'ozza, m g a. lélel méltó ágát. Eg 'zcrföJött ol at muult ' lllbel', 
na.g és sol at magukban foglaló zmél- hhtn ában, ért lelllre nézve 
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meszsze alatta állhat egy munkásnak, a ki kevés ismerettel is nagy 
igazságokat szerzett meg. Például, én nem kivánom a mUllkástól , 
llOgy a theologiát a régi nyeheken, az atyák irásaiból, a feleke:.!e
tek történetéből stb. tanulja ; s ez nem is szükséges. Minden theo
logia, szétszórva, a mint van, számtalan !{ötetekben; az istenség 
eszméjében központosul; és világoljon csak az eszme fényesen és 
t.iszt~ln a munkás lelkében: Ő birja a theologiai könyvtárak lé
nyegét, és sokkal nagyobb fényt, mint a milyen a hires theologusok 
ezerei előtt feltünt. A nagy szellem kevés nagy -eszme, nem laza 

részletek végetlensége által képeztetik. Ismertem igen tudós embe

reket, a kik értelemben igen szegényeknek lát~zottak) mert nagy 

gOlldolataik nem voltak. Mit ér, · ha egy e~~1ber oly apróra megta

nuIta is Görögország és Róma történetét, ha a szabadság, szépség, 

vitézség és lelki erély nagy eszméit, amaz emlékek nem gyujtották 

eleven lángra lelkében. Egy korszak fehilágosultsága, nem ismeretei 

tömegében, hanem azon széles és nemes elvekben áll, melyelmek 

azon ismeretek alalwetöi és ihletői. Az igazság az, hogya legmun

kásabb és sikerdúsabb vizsgáló is Istennek igen kcyés müyére yan 

szoritva; de a dolgok ezen korlátozott ismerete mégis szolgáltathat 

egyetemes törvényeket, széles eh'eket, nagy eszméket, és ezek 

emelik a le~ket. Vannak bizonyos gondola,tok, elvek és eszmék, a 

melyek természetöknél fogva minden ismeret fel ett uralkodnak és 

magukban fel ségesek, életclúsak, mindent magukban foglalók, örökké 

valók ; ezekkel óhajtom én a munkás és minden emberi lény lelkét 
gazdagitani. 

Állitásom felvilágositásiíra engedjék meg II nagy eszmék egy 

pár példáját felhoznolll, ' melyek a lélektani tanulmányok közé tnr

toznak. Ezek közt, természetesen az elsö, a legfelségesebb, a min
dent befoglaló és átható , az Istennek, :1. lelkek atyjának, az örök

létü és végetlen értelemnek eszméje. Minden ember emelkedését 
először és főleg a szerént ]{ell megmél'l1i, a millt e felséges yalót 
felfogja ; a kiről méltó világos és életteljes ismeretet nyerni , a. 
gondolkozásnnk legfensőbb czélj a. Valójában a. világegyetem, a. 
kijelentés és élet nagy czélja az, hogy az Isten ség eszméjét ben
nünk kifejtse. Sok komoly, kitartó , szorgalmas gondolkozás szük
séges, hogy e végnélküli lényt a maga valójában látbassuk s feJjül 
emelkedjünk az istenségről való törpe és durva fogalmakon, it me-
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lyek szenvedélyeinkből, önös elfogultságainkból és a minket környező 
selejtes érzületii világból származnak. Van az Istenről egy képzet, a 
mely ldvúlóall alkalmas minket emelni; értem ama nézet.et, mely ugy 
tíJIitja őt előnkbe, mint "a lelkek atyját", mint a ki nagy tehetsé
gekkel teremtett minket, hogy legyünk tökéletesek, a ki minden 
külső dolgot a végre rendelt, hogy alélek előhaladására szolgál
jon; a ki JlJilldig je,len van, hogy lélekkel és erővel betöltsön, hogy 
belső é~etre ébl'eszszen, s rosz tetteinket megitélje és elvesse; a 
ki egy atya öromével nézi, ha a gonosznak ellentáll unk ; a .ki ma
giít lelkünkkel örökre l,özleni óhajtja. Ez az egyetlen eszme, át
hatva a munkás keblét, az emelkedés csirája, termékenyebb mint 
mÍllden tudomány, ha még oly teljedelmes és mély is, a mely csak 
külső és véges dolgokkal foglalkozik. Ez az eszme őt az emberi .. 
lények első sorába helyezi. ünök hallanak hires hittudósokról. Csak 
az érdemli meg ezt a nevet, bármi legyen is állása, a ki gondol

lwzás és engedelmesség által Istenről való fogalmait megtisztitotta 

és öregbitette. 
Az Isten eszméjéről egy másik nagyra, az ember ,az emberi 

természet eszméjére térek; és eHnek komoly, mély gondolkozás 
• 

tárgyának kellene lenni. Kevés ember tudja még eddig, hogy mi 
az ember. Ismerik ruházat ját, véralkatát, vagyonát, rangját, bolond

ságait és Mlső életét; de belső lényének gondolata, sajátlagos em-
• • 

berisége, alig villant fel a sokaság előtt; és még is, ld képes em-

berileg élni, a ki nem tudja, hogy mi egy emberi lény sajátképpeni 
értéke? Érdekes megfigyelni, hogy átalában mily Mk az emberl:\k 
az emberről való saját eszméjökhez, s menynyire ragaszkodnak 
ehez. Terjeszszétek el azt a néz:etet, hogy . bátorságban áll az 
igazi férfiasság, és mily sokan fognak inkább meghalni, mint~em 

ezen minta-mértéken alul maradjanak! Ezért fogja az ember ~ ig~z 
eszméje, világosságra hozva a munkás lelkében, őt minden más 
osztály fölé emelni, a mely azt néllüilözné. Ha kérdené valaki, ~i 
az én fogalmam az emberi lény méltóságáról, . azt felelném, hogy 
az áll először azon, némelykor észnek, máskor lelkiismeretnek ne
vezett szellemi elvben, fl. mely feljülemelkedve azon, a mi csak 
hely~ és időszerénti, a változhatatlan igazságot és az örök jót meg
különbözteti; a mely a tökély telen dolgok közepette, a tökély esz
méjét felfogja; a mely egyetemes és részrehajlatlan s egyenes el-

• 
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lentétben áll az emberi természet részrehajló, önző elveivel; amely 
parancsoló tekintélylyel kiáltja nekem, hogy embertársam éppen oly 
becses mint én, s jogai oly szentek, mint az enyéim ; a mely azt 
parancsolja nekem, hogy minden igaz8ágot fogadjak el, bál'meny
nyire ellenkező is kevélységemmel és ' mÍllden erényt gyakoroljak, 
habár öszszeütközik is érdekeimmel, és ll. mely felhív, hogy szere
tettel örvendjek mindennel{, a mi szép, jó, szent és jótékony, bár
minő lényben találhatók is ezen tulajdonságok. Ez az elv az Isten
ségnek egy szikrája az emberben. Mi nem tudjuk, hogy mi az 
ember, valamig . ezen elv menynyei fönségéből a lélekben valamit 
fel nem fedezünk. Még van egy más magasztos nézet az emberről , 

a mi jóllehet az előbbiben benfoglaltatik, mindazáltal l{ülönös meg
emlitést érdemel. Ő szabad lény, a végre teremtve, hogy saját keb
lében lévő indok okból cselel,edjék, képezze magát és önsorsát el~ 

• 

határozza; bensőleg öszsze van l,ötve a természettel, de nem rab-
szolgája; még szorosabban. az Istennel, de még az Istenségnek sem 
rabszolgája, hanem van hatalma, teremtője iránti Mtelességét telje
síteni vagy megtagadni ; környezve ezer ellenséges erőktől, természeti 

• 

elemektől, melyek örömet és bánatot hoznak; ismert és nem ismert 
veszélyektől; egy kisértetekkel teljes bünös világ befolyásaitól ; és még 
is felruházva Istentől tehetséggel, mindazokkal harczolni, s ez őtet le-

o 

győzéssel fenyegető erőkkel való küzdésben magát tökélyesitni. Ez az 
ember eszméje. Boldog, a Idben ez komoly gondolkozás által kifejlett. . 

Ha időm volna, ' örommel beszélnék a lélektudományhoz tar
tozó más nagyeszmékről, a melyek egyetlen világos Idfejezésben 
korszakok nézeteit foglalják öszsze és terjesztil~ előnkbe . Az em
beri élet eszméje, ennek igazi czélja és nagysága; az erény esz
méje, mint az átalános és legfőbb jóé ; a szabadság eszméje, mely 
a politikai tudomány Íegmagasabb gondolata, és a mely, mivel a 
nép lelkével oly bensőleg öszsze van fOlT va, haZfínk életének és 
nagyságának fő forrása, mindezekre kitetjeszkedhetném és meg
mutathatnám, hogy miként lehet ezel,et a munlds lelkében feléb
reszteni s neki oly emelkedést adni, minő sokaImáI hiányzik azok 
közül, kik a kézi munkán feljül állanak De mindezeket mell őz
ve, D).ég csak egyet említek meg, egyikét a lélektudomány legfon
tosabb eredményeinek, a melyet a munkásnak, mint minden más 
embernek, el lehetne és el kellene fogadni s kitartó gondolkouts által 

• 

• 

• 

, 

I 



A MUNK,tS OSZT,í.LYOK EMELÉSÉl\ÖL, 103 

erősiteni. Ez pedig saját fontosságának, mint egyénnek eszméje, 
Tudnia kell, hogy neki nemcsak azért van értéke, mert egy község 
tao'J'a, s közremunkál oly polgárzat javára, a mely különbözik tőle' o . , .. 
hanem önmagában és önrnagáél't .- O nem csupán alkrésze egy gép-
nek Egy gépben a ['észeknek nincsen más czéljok, mint hogy szol
gáljanak az egésznek czéljára, a miért egyedül alkotvák, Nem igy .. 
az ember, O nem csupán eszköz, hanem czél, s önmagáért, . saját 
természete ldfejtéseért, sajlít erényeért és boldogságaért létezik. 
Igaz, hogy dolgoznia kell másokért, de nem rabszolga módra, nem 
megtört lélekkel s nem ugy, hogy magát lealacsonyitsa; dolgoznia 
másokért eszélyes önbecsülésből, az igazság és jótékonyság elvei
bőJ, s szabad almratját s belátását használva, miáltal saját egyé
ni jelleme töl{élyesedik. Személyes méltóságát nem a születés, 
nem a siker, gazdagság vagy külső tekintély adja, hanem lel
Unek meg nem semmisithető lényege; ennek kell azért öntudatá

ba tartósan benyomódni. Én nem szónoldlag beszélek, s nem a 
rhapsodok szópompáj,í.t használom, hanem őszinte és határozott 

meggyőződésemet fejezem Iú, midőn azt mondom, hogy a munkás-
• 

nak oly önbecsüléssel l,ellene magát tekinteni, mely ismeretlen a 
legbüszkébb uralkodó előtt, a ld csak külső rangjára üímaszkodik. 

Kifejtém már, hogy mit értek a lélekemelő nagy eszmék alatt. 

Ezek értékét és hatalmát nem lehet ttilbecsülni, Ezek a legnagyobb 
befolyásu hatalmak a földön. Egy nagy gOi1clolat, az emberbe lehel

ve, ujjáteremtheti őt. Miként c1iadalmaskodtak a világi érdekek 
felett: a szabadság eszméje a régi és ujabb köztársaságoI{ban; az 

• • 
ihletés eszméje a különböző hitfelekezetel,ben, és a halhatatlansag 
eszméje? Menynyi hőst és vértanut teremtettek ezek! A nagy eszmék 
hatalmasabbak, mint a szenvedélyek, és felébl'esztésök a nevelés 
legfontosabb feladata. Erről mindeddig keveset gondolkoztak. A 
néptömeg nevelése abban állott, hogy adtak neki gépies magatartást, 
a meglevő szokásokhoz és gondolkozási módokhoz idomitották, a 
vallást és el'kölcsiséget, mint hagyományokat tanitottálc Ideje, hogy 
az emberek tanulják meg többet tenni eszmékből és elvel,ből s ke
vesebbet vak ösztönOőI és meggondolás nélküli utánzásból. .. •. 

. Itt talán azon folyvást megujul6 ellenvetéssel találkozOIll, .hogy 
oly nagy eszméket, a minőkl'ől szólottam, nem várhatni az emberek 
sokaságától, melynél a müvelődés eszközei oly szükön vannak? E 
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• 

• 
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nehézségekre a l,özelebbi előadásban felelek; de azenlberi ter'-
• 

niészetnek egy tényét vagy törvényét kivánom megemliteni,a mely 
, nagyon vigasztaló azokra nézve, a kik kevés segédeszközökkel is, 
nemesebb , müveltség után fc'zornjuhoznak. És ez az, hogy anagy 
eszméket nem anynyira külső, egyenes és fáradságos tanitásból, 

, 

mint inkább, közvetett befolyásol,ból s lelkünk veleszületett mun-
kálkodásásából n7e1jük; ugy hogy, a lüknél a terjedelmes tanulás
ra szükséges l,ülső eszközök hiányoznak is, nincsenek attól elzárva. 
Igy például, szorgalmas tanitók éveken át tanithatnak minket az 
Istenre, erényre és lélekre, és még is szinte oly keveset tudhatunk 
rólok, mint kezdetben; a mig egyetlen tekintete, szava, cselekedete 
valamelyembertársunknak, a ldt nagy gondolat ihlet, és a ld vala
mely jó órában életutunkba vetó'Clik, sokat tesz arra, hogy e gondo
latot bennünk is felébreszsze és kifejtse. Tapasztalt dolog, hogy gyak
ran a legnagyobb gondolatok, ha csak eszünkön vagyunk, ugy merülnek 
fel bennünk, hogy észre sem veszszük. Az az ember, ki lelkének erény
ben és igazságban való IDivelésére szenteli magát, magosabb okta
tásban részesül, mint milyen az embereké. Kijelentések saját lelkéről, 
az Isten benső jelenlétéről, a teremtés nagyszerüségéről, az önzet
lenség fenségéről, a rosz tett rutságáról, az egyetemes jogosság 

, 

méltóságáról, a halhatatlanságról és a boldogság belső forrásairól, 
"ily kijelentések önként jőnek egy alázatos, magasabb önképzésre " tö-

I ' 

rekvő embel'l1e~, valami fenségesebb utáni vágyat ébresztve fel 
, 

benne, mint a mi önmaga, vagy mind a mie van. Néha a természet 
egy közönséges tüneménye, vagy az élet közönséges viszonyainak 
egyike, oly világos és fontos jelentéssel nyilik fel előttünk, melyet 
előbb nem ismertünk. Néha egy ilyszerü gondolat új korszakot nyit 
nieg az életben, az egész jövő folyását inegváltoztatja, szóval, egy 
uj teremtés áll be. És ezen nagy eszmék egy osztálynak sem ki
zárólagos tulajdonai. Ezek a végetlen szellem kijelentései minden ' 
lélekhez, a ll)ely kész azok megértésére; és a munka sokkal 
kedvezőbb helyzet ezek befogadására, mint a fényüző 'és divatos 
élet; sőt jobb a tanulmányozó életnél" is, midőn ez hiuságot, 1,8-
vélységet és a féltékeny vetélkedés szellemét táplálja. A gyermeki
es egyszerüség inl\ább megnyeri e benső kijelentéseket, mint az ér
telem önző miiveltsége, bármi kiterjedt iegyen is az. Talán nem 
"árt némi ovó intést csatolni ez észrevételeldwz, Midőn én nagy 
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eszmélu'ől beszéiek, a melyek néha maguktól, mint rögtöni vilá
gosság, állanak elő, nem szlÍndékom azt tanitani, hogy tétlenül vát/
junk reájok, vagy lelkünket gondtala1lUl adjuk hatalmok alá. Ei l(ell 
késziteni magunkat ez eszmék befogadására erőink hü felhasználá
sa és minden képző eszközök igénybe vétele által, a melyek általunk 
elérhetők. És a mi több, ezen megvilágositások, ha jőnek, nem világos, 
teljes és tökéletes nézetek, hanem fénysugarak, sejtelmek, villámok, 
a melyek mint a külvilág minden ismeretei és benyomásai, azért 
adatnak nel{ünk, hogy rólok gondollwzzunk, hogy azokat nyugodt 
elmélkedés tárgyai vá tegyük, s értelmünk ' és munkásságunk által 

, , 

minden más gondolatainkkal valódi lmpcsolatba hozzuk. Egy nagy 
eszme elmélkedés nélkül elvakithatna és tévutra vezethetne, a 

lélek egyensulyát és arányát megsemmisithetné s veszélyes tulzás
ra ragadhatila. A belső megvilágositások s a külvilág tanitásai lel
künkkel csak azon czélból közöltetnek, hogy erőink szabad és Iw

moly gyakorlását ébl'eszszék hogy minket a tétlenségből tevékeny

ségre s életre buzditsanak. 

Teljedelmesen beszélék a gondollwzás erejéről, a melyet a 

munkásnak ugy kellene h:eresni, mint at ő igazi emelését, és azon 

megjegyzéssel zárom bé e tárgy a t, hogy bárminő czélból vegyük is 
gyakorlatba ezen erőt, egyetlen feladatnak kell állandóI ag szemünk 

előtt lebegni, tudniillik, hogy az élet minden kötelességeiről teljes 

és tisztább fogalmat nyerjünk. A gondollwzás soha sem ölelhet fel 

elég széles mezőt, de főczélj.:-ínak annak l,ellene lenni, hogy minden 
viszonyban és állásban, a melybe csak léphetülIk, az igazról és 

, . 

jóról, tisztább és világosabb fogalmat szerezzünk. Ne l,épzeljétek, 
hogy én itt hivatalból beszélek, vagy a megszokás hatalmánál fog
va, öntudatlanul is, a szószék hangjába esém. A kötelesség tárgya 
egyaránt tartozik minden hivatalhoz és álláshoz. Éppen , oly eszte
lenség lenne azt gondolni, hogy az embQl' lélegzés nélkül élni, vagy 
világosság nélI,ül látni ' tud, mint az el']{ölcsi és vallásos elvet az 
önemelés munkájából kizárni. Mondom pedig ezt azért, mert félő, 
hogy önök a csupa ismeretet ·müveltségnek nézik. Az ismeret elhi
házza legfőbb czélját, hanemha a nemes erénynek almr szolgálni. 
Nem mondom, hogy soha se gondolkozzlll1k, olvassunk vagy tanul
junk egyéb mint azon világos czélból, hogy l{ötelességeink ismere-

. tére jussunk. A lelket nem szabad merev szabályoklml lebilincseini. 

• 

• 



• 

106 

• , 
• 

. it ~IUNKÁS OSZTÁLYOK EMELÉSÉnÖL. 
• 

• 

Tudnivágyás, ' mulatság és természetes izlés, bizonyos fokig hi-
• 

ba nélkül irányozhat ják olvasásunkat és tanulásunkat. De ily ese-
tekben kötelességünk tökélyesitni magunkat llgy erlcölcsileg mint 
szellemileg, az igazság lwresése s a hamisság elvetése által és őriz
kedve minden szennyfolttól, a mely csaknem n1Índen emberi mütől 
elválhatatlan. Mit ér a szellemi erő. erkölcsi erő nélkül? Mily keveset 
használ nekünk a külvilág tanulmányozása, ha annak nagyszerüsége 
nem lelkesit teremtője inínti tiszteletre, ha annak jótékonysága 
nem ébreszt bennünk rolwnszeretetet embertársaink iránt? Mily 
keveset használ nekünk a történelem tanulmányozása, ba a mult 
nem segit a jelen veszélyeinek és kötelességeinek megértésére; ha 
azok szenvedéseiből, a lük előttünk ell{öltöztek, nem tanuljuk meg, 
mint kell szenvedni, s nagy és jó tetteikből, nemesen cselekedni; 
ha az emberi sziv leleplezése, l{ülöllböző korszakol{ban és orszá
gokban, nem ad nel{ünk jobb ismeretet önmagunInóI ? Mily kevés 
nyereségünk van az irodalomból, ha az élet- és jellemrajzok, a ne
mes érzések, az önzetlenség és feddhetetlenség bizonyitékai ,me- , 
lyekkel az telve vall, nem inditnak és vezetnek minket bölcsebb, 
tisztább és nemesebb csel'\:Jkvésve ! Mily kevés lényeges jót meri
tünk a költészetből és szép müvészetekből, ha a szépség, mely a 
képzeImet gyönyörködteti, nem melegiti és finomitja a szivet, és 
nem emel allnak szeretetére é,s bámulására, a mi szép, tökéletes 
és magasztos, jellemben és életben '? Legyenek tanulmányaink oly 

, 

szélesek ' a mint helyzetünk megengedi: de legyen főczéljuk oktat-
ni kötelességeinket és boldogságunkat, természetünk tökélyesitését, 

, , 

az élet igaz mesterségé t , s tehetségein k legjobb irányu alkalma-
zását illetőleg. A lelki müveltség csak al<lwl' zavartalan JÓ, ha azon 
irányban használjuk, hogy a lelkiismeretet megvilágositsa, a nemes 
érzés lángját táplálja, rendes foglalkozásainkban tökélyesitsen, kö
zönséges cselekedetinkllek kelllemet kölcsönözzön , minket ember
.feleinkre nézve ártatlan örömök forrásává és nemesebb befolyások 
központjaivá tegyen, és az élet sebesen folyó változásai, nehéz ki
sértetei és megpróbáltatásai között lelkünknek bátorságot, erőt és 
kitartást adjon. 

, 
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