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Tiszt.Worcester Noé hittudor emléke iránti hÁlaadóul. 

• 

Boston , november 12! 1837 . 
• 

János. 13, 34.TJj parancsolatot adok nektek, hogy egymást sze. 
ressétek: a mint én szerettelek titeket : ugy szeressétek 
ti is egymást. . 

Krisztusnak az volt főczélja, hogy a világot újjáteremtse , és 
az emberi lényekben egy mély, nagy és tartós változást idézzen elő. 
Ö· azért jött, hogy saját szelleniét lehelje az emberekbe, hogy őket 
hit által magával öszszeköttetésbe 'és érdekeltségbe ' hozza, mi által 
befogadnák az ő isteni erényét, miként a szőlőveszszők a törzsök
bol, a melyen vannak" szivják az éltető erőt, és mint a tagok a 
főból, melyhez szervileg kapcsolvák . 

• 

. ' Krisztusnak ' különö:;en az · volt a czélja, hogy az embereket az 
ön zés siolg'8.ságától megszabaclitsa, és felemelje őket az iste
ni, önérdek nélkü li sz eretetre. Erről kelle hogy követőit 

• • 

megismerjék s hogy az által az ő vallása teljesen külön legyen választva 
minden korábbi intézményektőL Ö ugy vélekedett, hogy ez, mintegy 
jelvény a homlokon Viselendő , hogy mint világosság sugározzékazáb' 

• 

rá.iauól; hogy ' az erkőlcsöket kellemmel áraSzsza el, s a rokönszenv 
hangját adná a szónak, és különösen , hogy erélyt adjon az akarat
nak, erélyt a mások javáért tenni és szenvedni. Ime a keresztény
ség 'nagyszerU előnyeine}, egyike, me1y öszszehasonlithatatlanul nagy
szeliibb mint minden titokszeruség, melynevét viselte; . A keresz
tény vallásról való ismeretünk nemazorl munkásság által 'mérlege
lendő ,' h?gy' menynyire-batoltunk ' belé a bittanil'éndszerek mély
ségébé, hanem ai· önzéstéléIi szeretet természete; '· . kiterjedésé/ 'há
tályo88ága és 'ttiagaszt0Bságának <a ' felfogása. által, 'melyet Krisa-. 
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tus, mint Istenhez való basoulatosságnnkat s mint az emberi t.er
mészetnek tökéletességét előnkbe szabott. 

A keresztény vallásnak e z e II önérdek nélküli s z e r e t e t é t 
Krisztustól magától kell megtannini és senki mástól. Az a világra azelőtt 
is vetett némi fénysugárt egyes kitünő emberek, próféták, tudósok és 
tÖl'vényho:r,ók által; de annak teljes fénye mégiE Bethlehemben k€'
letkezett. A yilágnak a'zel,őtti , ~gyt1~emes . történelme csak töredé-

, . -.' . ". ') 

keny jeIét mutatja fel an1n.~ sw'e:f,etúek ,. Il'!ely Krisztusból kisugár-
zott. De azt a szeretetet· Hem is tanulhatjuk meg egyedül a'z ö ta
nitásaiból. Nekünk az- ő élet ével keH megiSll}{!l'kednünk , s kiUönő-

".' -. - -. 

sen !;:eresztJéhez mennünk. A kereszt volt az ö szeretetének trónja. 
Aion uralkódótt · és · diadalniÍl-skbd'óU; if. inegfesZitett id~&Útőnék 'áb 
rázat ján erősebb , klt'éjezés lá t.szott, , ',roiI1t a iillilyen a l1aJdokló kiiz
delemé ; az a nyugodt , szelid , győzhetetlen és határtalan szere-. ,. . -. ,-w_-._-,_,.o.,,')' _"W "I ,'\, _ ., w,,' - - .. 

J~;tkí~y~ezé~e ' t?lt," ~'Sll1~~léll,Jl ' eg!edii1j'~t , két~,~~f .:tanítJiat meg min
ket a ]eZUSl szeretet eréJyere es nagysperU~égére. Ott látjuk aH-

o _ ,_ _, _ , 

Hak határtaJallságát; mert ő az egész világér t. halt meg, Ottan ta-
lluljul~llleg . annak kifogy4atatla11 engesztelékenységét, Ulert fw.eglla1t 
Jlg'Y~na;ZO,ll ellenségeiért, akiknek kez9:k az ő vél'é.tő.lpirQs).ott, Qtt 
tall.uljuk i meg annak ö:Q feláldozó erejét~ mert ő az .. ~et minden. ,k~~ 

.. -
llyehl!~ről·, le,mondott és .:~ emberi. nem ügy~ért , a ; leg}{e~~rübb fáj;-
llalmllft, is . el~ürte. Ottap, tanulju~ . meg , annak szellel~i em~lk.e4J!tt
§égét" mert A. Jlem !l.zért h.alt ~meg~bog-'y . az . ~Ilf.b.eJ;eket ·;~l~ő~ . .é~ ~. , 

lági javakkal gazdagitsa , hanem:;·h;ogy"új ~ete.t! , .. üd~ségetEés~i~z-
·WsOOot , le)leljen a.-l~l;kel~be. . Ott ,tftnulj.jlkt illeg: .1Iil:1il1ak p.le~SAe kitel'
je~l.ö , űwljáh .lll~rt. p. .azért halt m~· , hogy . ahal4atath~nság b,oJdp-

• • 

gi,t~ . ~s~~~jé.t m~gf!,lapits3;. Ott ta.I}lujuk Uleg IjUwak gypllg~$égét éés 
• 

l'!l.l\{)!l~e~y.ét ,f, l1n~rta ,világ ;ü~ veérf,.,vaJÓ ;sok gon,dj&. ;közt-is S?Áy:~~~e 
'~Qltd~4J.4qatp_1\s~ggal , és s~~l'e~ett~l ~élyen tisAtelt a~yJAt. il;~t.í ,Jiigy 
S?l~V~, ,:~t,t, '.tf\'Uuljuk meK :allual\ ; ~st~Qis~g~t ~ .ll!ert. . lj" ;}~,J:steIl , ,v?i~l~ 
~jJJ.~ y~ló .teljes oQ.aa<i~ss&L . ~z,encv.~qet1!1' : i,s , llle~t ~~iv,e l.,éSa,kW;l\t;i~ 
e:gyf! iYPltx~ ln~nIlyei :atyj4~v~aJ. : ·<·t:,:t.'1~.::i o~ • 0';<\'·',· p.'; <·;t;,"~'H.;.~
_.: ' \~eh'itnk kel'~sptélly.el~ek az , ~Z ' egyi:\{, , ,fő ~lö,l,1yiWk; , :' ,4,Qgy' ,; íJ> 

J.~~~.Ii 1\ ~;~~~i$~ ;tl~ s.p 8,n ;a . t Q.lqH ~ t e s s z el'€. ,if} ,.I). ~ l{ ,Jdj,!}J ~ , Ij.
t .. é.s-M;.; b,iJ.'jllk. . Ez a : uagyszerti eszB\ltl ,.ugy t,n,ug(; ,l\i , az, i ~ .. ~e,téből 
és" J~1il:~h~s~b.ól, ~intQ§2íta és világos v!ti9ság . . ,:~ z(t [; ~ r: t, Ijl.Q,~, ftny,~yi 
l~tll.t l}. 'l{,~ ,r~ ISA t é,P;Y riV a,l1~ §: s Z ~ J l[e III é t , [~ft~. , ,Ap " ö);lzé$te~ep 
s~~T~tE2t~"h~$OIllQ ~~t§lM~ ; él~$~~Mi b~yj~:IJl&~, ~: 8t ,'~H~4:et~!;~~,-
1~t. f\ ~r~t~\\VúNaM~~k. ,telj~si!~;~e.ll ,~,J9·!~RP.· · ,;:;i; ~i. v,L, 

• 

".! ;'.'.' 
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A Krisztus szeretetének van egy jellege, melyre a kereszt~hr 
világ hoszszas álma után kezd figyelmes lenni, és ez: többet tenni 
minden dolognál a? emberiség átalakitására. Krisitus az e g y é n t 
s 7. e r e t t e. Az ő ideje előtt a jóság legbámultabb alakja a batidiság 
volt. Az emberek szerették hazájokat, de semmit sem gohdoltak a 
bazájok határain túl levő embertársai.kkal, és nagyon keveset az 
ugyanazon földön élő egyénnel , mialatt magokat a közéi'dekek
nek szentelték, különösen pedig annak, mit ugy liivtak, hogy az 
"állam dicsősége". A törvénybozó , ki arra törekedett, hogy hazá
jú,t minden vetélytárs on feljül emelje intézményei által; és á harczos, 

• 

hogy rabigát tegyen ellensége nyakára és honát véres borostyarit'ral 
megkoszoruzza: ezek voltak az előbbi kornak nagy és idnepelt ne
vei. Krisztus az e m b e r t szerette, nem az emberek tömegét; sze
rette mindeniket és mindnyáját , nem pedig egyes országot vagy 
osztályt. Az emberi lény saját magáért volt kedves előtte, ne'tn pe
(lig azon darab földért melyen élt, nem a nyelvért, melyet beszélt, 
s nem is a társadalmi életben elfoglalt rangfokozatért, hanem em
heri mi\'oltáért, szellemi természete ért és azért, hogy az Isten ké
pére van teremtve. Az emberi állapotot illetőleg, semmi külsőség 
sem nevelte vagy csökkentette a Jézus rokonszenvét. Ö az emberi 
lelket tekintette, ezt szerette. Ezen isteni sziknit kivánta ápol
ni, nem tekintvén arra, hogy hol lakozott és milyen homályban volt. 
,. 

O az embert saját magáért szerette és minden embert kizárás és 
kivétel nélkül. Az ő tanitása nem szoritkozott csak egy bizonyos 
egyházra vagy ekklézsiára. A hegyen megnyitá száját és beszélt 
no különböző elemekből álló soJmsághoz. Máskor a tó közepéről !ld
ta elő példabeszédeit a partra gyü1t hallgatóinak. · Az ő temploma 
a természet, a szabad ég és föld volt ; és igazsága igéje mÍlit a 
tennészet napfényének és esőjének jótékony befolyása, áthatótt min
uenkit. () az országutakon és nyilvános helyeken élt és üdvözölte 
az élet minden köréhől és osztályából hozzá gyült sokaságot. De 
ű nemcsak a sokasággal rokonszenvezett. · Neki nem volt szüksége 
a tömegre, hogy őt lelkesi tse . A legegyszerübb sorsu egyéniség is 
megnyerte az ő tiszteletét. A kis gyermeket karjaiba vette és meg
áldotta; meghallotta az útszéléröl tőle alamizsnát esdő koldus kiál
tását ; és a halál küzdelmei közt is vigasztalta az oldala meITett 
haldokló gonosztevőt. Ebben tündöklött isteni hölcsesége, valamint sie
reteteJézusnak: ő felfogta egy emheri lény értékét. Oly iga
zán felfogta azt, hogy ő, a mint hiszem, megjutál'ntazva éí'ezte voti1& . 

6 
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magát tanitásaiért, nagyszerű müveiért ,minden fáradsága, ' szenve
, dése és ' keserű haláláért egy egyszerü lélek megmelltése által. Az 
ő Szeretete az emberi lény iránt felülmulta IL szülők egYet1~n gyer

, mekökil'ánti szeretetét. Jézus lllindellekben nagy volt, de semmi
-, ben sem nagyobb, mint az emberi lény értékének It felfogásába,n . 
Előtte senki sem áhnadott arról. A sokat feláldozták a kevésnek. 

, ' 

_ Az emberek tömegét lábbal tapodták. A történelem azon küzdel- • 
, mek és intézmények elbeszélléséből állott, mely semmit se muta
' tott oly kiáltólag, mint az emberi nem megvetését. 
, Jézus a legelső emberbarát volt. Ö egy egészen új,az 
e m b e r b ar á t i s z e r e t e t korszakát hozta magával; és attól kezdve 

, 

_ új szellem lebegett a társadalom megzavart vize felett, s fog lebeg-
_ ni mig rendet és szépséget állit elő a sötétségből és zűrzavarból. 
_ Azok az emberek, kiket oktatott, és a kikbe mélyen belé oltotta 
az ő szellem ét, jelei és ' élő tanui voltak, hogy új ország keletke
zett. Ök olyan munkára szentelték magokat, mely azelőtt ismeret
len és egészen eredeti volt, mely azelőtt nem fogamszott meg az 
emberek gondolataiban. Elhagyták családjaikat, birtokaikat és csa
.Jádjokat, s idegen földre mentek; életöket nemcsak veszélynek tet
ték ki, hanem fel is áldozták, hogy amaz igazságot, melyet urok-

_ tól -örököltek, elterjeszszék, az igaz Istent a sötétség gyermekeivel 
s az idvezitőt a bűnösökkel megismertessék, hogy IL jövő élet és 
halhatatlanság hitét a llaldokló keblébe oltsák s új ösztönt adjanak 
az emberi léleknek. Mi ugy olvassuk az a p o s t o lok k i k ü 1 d é s é t , 
mintha az a dolgok természetes menete lett volna; s talán soha 

, sem is gondolunk arra, hogy ők a cselekvésnek azelőtt teljesen 
ismeretlen terére léptek, hogy egy nyom se jelölte ösvényöket, 
hogy az az eszme, mely őket a világ megtéritésére lelkesítette, az
előtt még a legértelmesebb főben sem villant meg; hogy aza nún 
den emberi lény iránti benső szeretet, mely arra ösztönözte, hogy 
tengerekre szálljanak, pusztákon az égető nap heve alatt vándorol
janak, éhségtől, fogságtól és haláltól viszsza ne rettenj enek . egy 
egészen új égi világosság volt, szétterjedve a földön, egy új kije
lentese -az istenségnek az emberi természetben. Akkor egy új hang 
hallatszott a földön , az ima hangja a világ megujulásá.ért é!) bol
dogságá.ért. Az egyike volt a legkülönösebb eseményeknek, ső t cso
dáknak, meIy méltóbb a bámulásra, mint a halottak feltámasztása , 
hogy Judeából, a legelzártabb és kisebb tartományból, mely gyü
lQl~ és szid8.lm~ott minden más nemzetet és irtó;l;Qtt az azokJ\al 
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yaló érintkezéstől, mint bűntől; menjenek szét férfiak, lJogy hirdes-
ék It testvéri szeretet tanát, hogy minden emben lényt, bármeny

nyire elesett és megvetett légyen, biztositsanak az Isten végetl~n 
szeretete felől; hogy lerontsáka nemzetek és osztályok közti vá
laszfalakat ; és hogy véröket ugy ontsák, mint a vizet, az egyete
mes szel'etet elt.erjesztésének munkájában. ny hatalmasan hatott a 
Jézus szelleme amaz emberek szellemére, kikkel élt. Azon idő óta 
a világot a barbárok hullámai özönlötték el és a sötétség kora vo
nult végig rajta. De némi fénysugara emez isteni világosságnak a 
leg~ürübb sötétségen keresztlil is világol reánk, Amaz új öszt.ön, 

, 

melyet a keresztény vallás adott, soha sem volt teljesen kiirtva, 
Mel't ama sötét korszak durva faragványa is ábrázolta a keresztjé
ről iefüggő Jézust; s ámbár a képmást felbasználták a babonaság 
terjeiztésére, de az hathatósabban beszélt az embereh.llek az 
emberbaráti szeretetről, mint a halál, melyet érzett és szenvedett 
minden emberi lényért ; és olyan szelíditő és nemesítő erény állott 
abból ('lő, melynek még a barbár sem állhatott teljesen ellene. A 
mi kúl'llllkban a Jézus szelleme világosabban mutatja igazi és di
cső hatalmát; de azért nekiiuk i keré okunk lehet a dicsekvés
re. A alom fű jellegei még mindig darabosak és önzők. ÁZ 

emberi lény é~éke, miut egy titok, még milldigel van rejtve a 
nagy többség előtt ; és köztünk még a legfelvilágosnltabb sem te
kintett eme nagy igazság felszine alá. De mégis e pillanatban is 
van él'dekeltség az emberi természet iránt, milyen eddig soha sem 
mutatkozott, 'van l'okonszenv a szenvedő emberek iránt, szána
lom azon Yiszszaélések és roszak miatt. melyek megrontják: a tár
sadalmat , van hit az embel" lelki tehet égének tökéletesedésében., 
van vágy megmutatni mindenkinek eeO'J jobb helyzetre é 
erényre való felemelkedés eszközeit. A megvesztegetés közepette, 
mely eszközzé aljasitja az embert; é · a dicsrJ.gy hajhászása kózt, 
mely a hatalom felé törekedésben tapodja el őt : még mindig 
van az embernek az ember iránt tisztelete> jogaina.kelismeré
se, és egy bizonyos v~"Y emelésére. meJy egyfelől legbiztosabb je· 
le a Krisztus. zelleme magasabb felfogásának, másfelől pedig az 
emberi ügyek leendő boldogabb helyzetének legbizonyo:;abb jós-
lata. Az emberiesség és igazságszeretet élesebb meg se 
ban",aon. szólalnak fel: a szen.'ied.ók, il BÓK, a tu
tudatlanok, a szegények> a. foglyok. az árvák, a boszszasan .eJ
hanyagolt . és a sötétségbeq tévelygő ~gáD1ok JW:I-, 

• 
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lett. J!;n nem értem csupán az emberiség számára tett új in
tézményeket; mert ezek nem a legbir.tosahlJ jelei a haladásnak. 
'A társadalom kör. öntudatáhan és ar. egyének l<ö7.él'7.ületéhen egy 
szabadelvübb elismerés nyomait látjuk annak, mivel az ember ember
társának tartozik. A külső megkülönMztetés vakitó fénye nl~mile~ 
elhomályosult. A kasztok és rangkórosak előitéletei kezdenek alább
szállani. Az embernek kezd több értéke lenni mint rubakészletének 
vagy cziménelr. Mindinkább érvény re jut az az elv, hogy a Ic e
l' e s z t ény nek e m b e r b a r á t nak kell lennie; hogy valójában a 
keresztény vallás lényege a vértanu ság sz elleme az n Ill
beri nem ügye érdekében. 

E tárgyat e pillanatban a szomszédságunkban történt esemény 
juttatta eszembe; mely ugyan kevés figyelmet keltett, de a melyet 
magamnak való szemrehányás néll{ül nem hagyhattam megjegyzés 
nélkül feledésbe menni. Nehány nappal ezelőtt egy nagy és nemes 
keblü ember szenderült jobb létre, ki ritka példányképe volt amaz 
emberbaráti szeretetnek, melylyel Krisztus a világot elárasztotta; 
s minthogy szerencsés voltam őt l{özelebbről és bensőbhen ismer
ni, mint valamenynyien itt közöttünk: kötelességemnek érzem az 
i) páratlan jóságáról bizonyságot tenni, s fel az ő példáját 
mintegy kétségbevonhatlan jeIéül annak, hogya y vallás 
mit képes miveini az emberi lélekben. Én tiszt. Worcester Nóé 
urat értem, kit méltán neveztek a »béke apostolának" s a ki pá
lyafutását a mult héten végezte be Brightonban. Az ő nagy kora 
- mert szinte 80 éves volt· és a hoszszas és teljes vis7.szavo
nulás, melyre elgyengülése kényszeritette , valószinüleg az ií J)evét 

. ismeretlenné tették némelyek előtt hallgatóim közül. Valóban: sr.()
kás a jelenkorban akitünő emberekrül még éltökben elfelejtke;,mi, 

• 

ba életök hoszs7.ura nyúlik. A társa{la]om most olyan, mint egy 
gyorsan változó szinkép. Új s7.inészek szoritják le a szinpadról a 
régieket. A dolgok korábbi állandósága szembetiinőleg csökkent. 
Az a tekintély, mely a koros embert megilleti, sokat hanyatlnt1. 
Az ifjak mohón kapkodnak az élet kitüntetései után. Ez a zajos, 
élénk és forrongó jelen anynyira felemészti az emberek gondola
tait, bogy az, a ld lelépett a tevékenység mezejéről, csak oly Jw
véssé ismeretes a serdülő nemze(lék előtt, nlintba halott le11110. 
Nem csolla tehát, ba Worcester hittudort is elfelejtették kOl'tlÍrsai. 
De a jövö helyre fogja h{)zni a jelenkor hibáit, és a mivelüd()s 
elöhaladásában a történelem annál nagyobb }{egyelettel fogju, őrizni 

.
•• 
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emlékeit azon embereknek, kik korukat megelőzték, és éltöket az 
emberi ség iidvös, de elhanyagolt érdekeinek szentelték. 

Worccstel' hittudor fáradozásai által it hábol'ut illetőleg vagy 
a beke ügyében lJircs emberré let.t, és kiváló igényt tarthatott a 
köztigyeJclIIl'c; ét; ezek nem véletlen köriilményeken vagy lüilső . 
lJefOI.l'1isukoll alapllitak, lmllem egészen az ő személyének szilárd és ' 
síljritságos ininy<in. Ö minllazok között, kiket ismertem, jeleskedett 
a keresztény vallás szellemének széles ismerete és mély átérzése 
által; a rokouszenv által , melylyel a Krisztus jellemét, mint a t ö
k é I e t e s s z c r c t e t nyilvánuhisát felfogta; továbbá azon tisztelet 
,iltal, melyet vallásuuk szelídebb nC1l1ü erényei, az alázatosság·, a 
IIl egbocsát.is és önzéstelen slIeretet erényei iránt tanusitott. Lel
kületének e JIlogkiilöubölltotö jellemvouása megjátszott egésll éje-o 
téu és J1Jagaviseletén. Ez különösen azon fáradozásaiban nyert ki..: 
fejezést, hogy ali "egyetemes béke" a földön létrejöjjön. Ő 
mélyen megrendült lelkébcll, mint senki sem ismerőseim között, 
ama terJlléslIetellenes viszsússrig miatt, lIlely a kel'. vallás és a ke
resztény államok SlIolleme közt létezik; s megbotránkozott azon 
dlcn1l10lHláson, moly Krisz:tusnak it békeségl'ől, kÖl1yörületről és 
Illegbocs<Lt<Ísról való tanítása és allla harczok között van, melyek 
szétvúlai:;ztjilk és megrontj:ik ali egybázat és világot. Minden em
bemek valluak kiilönös benyomásai, melyek kedélyén uralkodnak 
el; ana hatuak Egyik embor illkti,bb megiitköllik valameJy rosz tet~ 
ten, lIJill L a lilás. Az a kitüuő férfiu, I<iről szólok, semmi által sem 

• 

l'íÍzkodott meg allyuyira és semmi ért. sem érzett oly mély szivfáj-
• 

díllmat, mint midőn látta, bogy ali ember a maga esztelellségében 
megkoronázza Jlellle gyilkolój,ít ti. legnagyobb innepélyességgel; . és 
il Illi llI ég ro::;zabh, hogy a keresztény gyülöli a kei-esztényt, s az 
8(.! yil:iz :\r. egyhiÍz ellen harczol; hogya vélel1lény és hitágazati kü
lönlniégek ellen::;égeskedést idéznek elő azok közt., a kiket KrisztiIs 
halála ,íltal a legs2.0rosabb t.estvériségbe fűzött öszsze; és bogya 
l,t're~z téllyi bUllgóságot inkább felekelle l.ek alakitására pazaroljákl:~ 
he lyett, hogy Kriszt.us szellemét tmjes;t,tenék és az egyetemes egy~ 
h:íz nagyobbadásiÍl1 s öSllszeolvasztásáll munkálnának. A legnagyobb 
rosz , melyre szive é:s lelke irányult: a háboru, az egyenet~. 
l e II s é g, ct t li r e lm o t I e II t; é g tS:; az e r ö s II It k o s k O d á s vOI t " . 
az é s z s z e r li s é g é;; s z e r e t c t helyett. E gondolattól ihletve 
élete feladatául tüzto ld , hogy ft békét e földön terjeszsz~. E~<Öi~~~ 
tün köveLkelltébell hUllta létre li "b é k e- t á l' S II l a t o ka t. " ,Ei új 

• 
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mozgalmat, mindenek előtt ő inditotta meg; s nem kétlem, hogy 
az ő neve, mint a "béke barát jáé" növekedő tisztelettel fog áta
datni a jövő kornak, mivel új életerőt adott amaz elveknek , me
lyek lassanként megszünteti]{ a Mboru iszonyait és végre kioltják 
a harczolási szellemet. · 

A jó és nemeskeblü ember élettörténete, a menynyire én az
zal megismerkedtem, főképpen oktató és lelkesítő. Ö saját erején 
tanult; önképzett ember volt. Szegény sorsban született, s huszon
egy éves koráig szorgalmas földmivelő ember volt, s igy nemcsak 
hogy nem részesülhetett iskolai nevelésben, de még azon előnyök
től is meg volt fosztva, melyek egy boldog család l{örében élvez-
hetők. Korai házassága folytán egy nagy család fental'tása gondjai 
nehezültek vállaira. De mégis talált vagyis inkább szakitott időt 

arra, hogy tudományosan kiképezhesse magát a lelkészi hivatalra, 
s már harminczegy éves kora előtt lelkészszé is lett. Először oly 
szegény ekklézsiába jutott, hogy a jövedelem még családja fentar
tására sem volt elegendő, s igy kénytelen volt egy jószágot ha
szonbérbe venni, a hol nappal ernyedetlenül dolgozott; este pedig 
gyakran még más gépies mesterséget is gyakorolt családja javára. 
Ő készitette a czipőket számokra; ez olyan foglalkozás, melyről 
Coleridge azt jegyezte meg, hogyakitünő emberek legnagyobb ré
sze inkább foglalkozott ezzel, mint más mesterséggel. Dolgozó mű
helye mellett ten tát és papirost tartott, hogy lejegyezhesse azokat 
az üdvös eszméket, melyeket kigondolt, vagy azon gondolatokat, 
melyek eszében hirtelen megvilIantak egyszerü munkálkodása köz
ben. Én a legnagyobb örömmel emlékezem Illeg élettörténetének 
eme részéről. A kézi-munka elleni előitélet , mintha az az ember 
méltóságával öszsze nem férbetne, egyike a legészszerütlenebb és 

• legveszélyesebb elveknek, különösen egy ~zabad államban. Ez mu
tatja, hogy mily kevéssé fogjuk fel intézményeink szellemét , és 
hogy mily erősen ragaszkodunk Európa régi aristokrácziájának szúl,
k~rü elveihez. Imhol egy ember, · magas értelmi miveltséget páro
sltva a jellem finomságával , mindamellett, hogy szokatlan kemény 
munka közt növekedett. Ez ország sokat vesztett természet.i és 
erkölcsi erejéből, és jóJlétében is akadályozva van azon oJy általá
nos hajlama által, hogy az ekét odahagyják azon }revésbbé férfias 
fo,glalkozások végett, melyekről mégis azt vélil" hogy nagyobb mél
toságot és kényelmet ígérnek. 

• 
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Worcester bittudor első müve egy baptista l e l k é s i II e i ln- ' 
tézett különböző l e vel e k b ő l állott, melyekben már jeIét adta 
amaz irá,nynak, melyet később követendő vala. Ezen levelekrtek 
a főczélja nem az volt; bogya keresztségről felmerült vitakérdése
ket eldöntsék, vagy pedig a végrehajtás módját megállapitsák, t. i. ' 
hogy az bemerités vagy ráfecskendezés 'által történjék-e , és hogy ', 
gyermekeket vagy csak felnőtteket kereszteljenek-e meg. Ö azt ' 
akarta kimutatni, hogy ezek csak mellékes kérdések s az ' ezekre ' 
vonatkozó különféle véleményeknek nem kellene a keresztényeket ' 
szétválasztani egymástól; hogya baptisták ugynevezett "elzárkozott- • 
közönsége" ellenkezik a keresztény vallásnak n e m e s, t á g k öru 
s z a b a d s z e II e m é vel, és hogy a keresztény egyesülésnek ezen ' 
almdályát el kellene távolítani. 

, Egy másik müve, mely őt ismeretessé tette s kitünő helyet 
szerzett számára hittudományunk körében, "a s z e n t h á r o m s á g
r ó l" irt könyve volt. És a mi méltó a megjegyzésre ,e mű mngelőz- ' 
te e tárgy felett folyt amaz élénk vitát, mely nehány évvel később 
e várost és államot oly nagy izgatottságba hozta. Worcester hittu
dor figyeImét erre a tárgyra nem idegen benyomások vezérelték, hanem 
saját tanulmánya folytán jutott arra. Ö a legszigorubb ' kalvinusi .:-.: 
felekezetben nőtt fel. Első kételyei a szentháromságot illetőleg azon 
zavarból és nyugtalanságból eredtek, a melybe e hitczikk az ö ke
délyét imádság közben vezette. Három személyt imádni mint egy 
és ugyanazon Istent, mint egy és ugyanazon lényt: ez neki felet
te nehéznek sőt lehetetlennek látszott. E szerint elhatározta a 
szentirást kezdetétől végeig elolvasni s megvizsgálni abból' a czél
ból, hogy az Isten és Krisztus felőli hitelveket tisztába hozza.: 

, 

Azok a nézetek, melyekre ily formán eljutott, anynyira különböz-
• 

tek elöbhi nézeteitöl, s némelyek oly feltünőknek tetszettek, hogy 
azokat a nyilvánosság elé bocsátotta a következő különös , czim 
alatt : " Bibliai ujdonságok az Atyáról, Fiuról és Szentlélekről". ' 
Föczélja volt ebben kimutatni, bogy a legfőbb Isten csak egy " sze-: 
mély, t. i. az atya; és bogy Jézus Krisztus nem ez II. legfőbb isten, 

, , 

hanem a szónak szoros és sajátságos értelmében az ő fia .. A Krisz'-
tus "sajátságos és természetes fiuságár,ól való" eme nézet, me~: 
l yet ő ugy értelmezett, hogy Jézus a:t atya valódU~riyegéből 's:Zár:' 

" ,... ,. ,, ' . . :. .. " 
mazott, erősen megragadta figyehnét, ' s éppen oJy er.0~megg~ozo-
déssel ragaszktuiott ehez, a . jllenyilyire c.l?aköszszeegyeztethető volt 
az saját hibázuatósága fel öli mély él'zetévéFJ De ez, mint várni le-

, 
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hetett oly bölcs és szellemdús . embertől, mindinkább"inkább elmo
sódottelméjéből abban a mértékben , a mint szorosabban megis
merkedett mestere jellemének valódi fenségéveJ. Kiadatlan kézira
tainak egyikében nézeteinek e pontbeJ i megváltoztatásáról számot 
ad, és a nélkül, hogy teljesen szakítana ama hitelvvel, meJy azelőtt 

oly becses volt előtte: arról értesít minket, hogy az már el vesz
tette fontosságát az ő itélete szerint. IC l' i s z t II S n a k e r Ic ö l C s i 
és szellemi méltósága oly tiszta fényben magaslott ld lelké
ben, hogy elhomályosította a "természetes fiuságról " való régi né-

. zeteit. Egy helyen igy ir: "Nem emlékszem a szentirásban egyet
len helyre sem, a meJyben a Krisztus iránti szeretetről , tisztelet
ről és di cséretről sró volna bármi más okhól, mint az ő e r k ö l
e s j m é It ó s á g a iránti tekintetből. Ezt az erkölcsi nagyságot, 
melylyel J éZllS fel volt ruházva, a legmagasztosabbnal;: mondja ; és 
azon meggyőződést nyilvánítja, hogy a keresztényeknek a "tenné
szetes méltóság" feletti vitatkozásai igen keveset emelték meti te
rök iránti tiszteletöket és kevéssé szolgáltak saját előnyökre. Az a 
kézirat, melyet emlitettem , a ltetvenegyedik éve után készült , s 
ruintegy magyarázatul szolgál jelleméhez. Az mutatja, hogy igazság
szeretete erősebb volt azon makacsságmíl , melylyel az öregkol'u 
rendese n a régi llézetekhez ragaszkodik. Mutatja felmemelked ését 
az elméleten, melyet inkább lnint bármi egyebet sajíítjának képzelt 
vala s a melynagyon fáradságos taimlmány gyümölcse volt. Mu
tatja, milyen , mélyen érezte, hogy a haladás a törvénye s czélja az 
ő léteIének, s menynyire igyekezett is haladni egész az utolsó óráig. 
A ;,Bibliai ujclonságok" czimü müve nagy figyelmet gmjesztett ,és 
sokakat téritett az Isten valódi egysége tanára. Az ő nyugodt és 
megnyerő modora nagy befolyással birt az előítéletek és részvét
lenséglefegyvel';-;ésére. Ugy tapasztalta mégis, hogy ősi hitének el
hagyása miatt, sok gyanusitásnakés szemrehányásnak volt kitéve; 
és végre oly fájdalmas benyomást gyakorolt ni . az a türelmetlell-

, 
s~g, melyet munkája előidézett, hogy egy más rövidebb müvet adott 
kI, a · következő czimen: "LeveleI, a báromság vallóihoz" , melyből 
Krisztus valódi szelleme sugárzott ki , s melyben eJűadni igyeke
zett, bogy a legtitokteljesebb és kétesebb tárgyak feletti vélemény
különbSégeknek HeJll kellene Li jó barátokat egYlllíístól elválm;;-;tani, 
R keresztényi köteléket feloldani , . az egy házakat cgYluástól elszag
gatnl s. a "béke fejedalulének" tanitv,1uyait elle llsé~s tábord~á~
toztatQ.l. l!; nüivei o~y n,agy tetsAé.sb~n l'észef;iültek, hogy fel$í~oh-: . .. 
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tották ama jelentéktelen városnak, hol lelkészkedett, elhagyására, 
s Bostonba:n . egy havi folyóirat kiadásiÍnak átvételére , a melynek 
neve elöször "Keresztény Tanítvány" volt , most pedig a "Keresz
tény Vizsgáló" czimen ismel'etesebb. Ebben az időben körülbe
l ő l huszonöt évvel ezelőtt . láttam őt először. A hoszszas és ne
héz munlm és egy sulyos betegség uyomai meglátszottak egykori 
athletai alakján; de ábrázatából esup,t jóság sugárzott ki , mely egy
~zerre bizalmat és szeretetet keltett irányában. Több éven át szo
kott velem értekezni azon mii vezetése felett, melynek ldadója volt . 
Bámulattal emlékszem viszsza az ő nyugodt, csendes és szelid ter 
mészetére, melylyel megengedte abban a javitásokatés kihagyáso
kat, miket senki sem türt volna cl oly szivesen. E folyóirat kez· 
detben inlníbb tudományos dolgok terjesztésére inínyult, de az ő 

szelleme 'nem tHrhette az ilyen megszoriüísokat, és annak egyes 
lapjait mind inkább-inkább fel használta a béke és emberbaráti szere
tet elveinek elhintésérc. V égre ezeket ali elveket feljes alakba önt
ve világ elébe lJ ocsátotta, lncly nagyon sokat tett jövendő pályájá
nak eldöntésére. Egy röpiratot adott ki ily czimell: "Komoly ellllél
l,eMs a lladakoZ<1sok felett". J óllehet névtelenül s minden ajánlás 
l1rlldU j elellt meg, de azonnal magára vonta a figyelmet. :Ez 01'

~úgball l'oppa,nt sokan olvasták ; aztán ld adták Angliában , s lllint 
Ilallottam,több cui'ópai llyelvre is leforditottiík. A benyomás, 1110 -

lyet m:en milye tett, oly nagy volt, hogy e városban egy új társu
latot alapitottak, melyet "Massachusetts-i béke társnlatllak" nevez
teJe Most is jól emlékszem annak megalaknlásál'a aUla házban, ll'iely 
akkor ez ekldézsia papi laka volt ; és ha ama napon volt vagy egy 
boldog ember a földön , az 'bizonyára ez intézménynek alapítója volt. 

• • • 

F társulat adott lételt mimlen más hasonló irányn t:hsnlatoknak 
hazánkban; s befolyása külföldl'e is elhatott. Worcester ltittlldor 
\:ette át e társlllat havi kÖlllönyéllek a . vezetését , . s négY évig ,oz 
ügy nek szentel te magát lankadatlan hiiséggel és buzgaJolTlmaJ. Ké
tes, ba vajjon élt-e valaJHtember, 1l . ki többet tett volna nálánál "ft 
háboru kérdését illető helyes nézetek terjesztésére és az egyetemes 
héke korszakának a siettetés ére. Ő müködését a legsötétebb iLlő 
szakban kezdette meg, midőn az egész müvelt yilág fel volt rázva 
a háboruk által s fenyegctve katonai zsaruoks~igtól. Dc éltében 
mégis búsz évnél toválJb élvezhette az általános békét , . slátliat ta 
ez ével~ fio l'ában a nemzeteket egybet'üző kötelékek szaporodá.sát, a 
~ere~kedelmi ki,lzlekedések gyarapodását, k~reszté)iyi!'lsér~ülEitüf~r,-. . . . - ... . .... '-' -. .-. . -' 
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fiak és tudósok közti új ószs.zeköttatések alal.-uJását & 'Világ külön
böző részeiben) és a barátsáe"OS és jótékony befolyások viszonyo::>
~~crát a kiilönoozó államok közt-: nlindezen jelenségek elösegiteni 
láfszlmak a béke elveit> s oly reményekre jogositanak , melyekre 
ezelöt egy századdal még csak gondolni is esztelenség lett yolua. 

A. háboru eltörlése, mely ügy érdekének e jó ember egész 
életét szent.elte, többé nem ugy tekint.hető, mint képzelet játéka, 
vagy a fellelkesült emberbaráti szeretet álma. A háboru az embe
rek véleményén alapszik; és a közvélemény mindinkább-inkább 
megvonja attól a A háboru az emberi természet 
m e g vet é s é n sarkallik, ama régi, boldogtalan szokásoD, mely ugy 
tekíntí az emberi lények tömegét, mint csupa gépeket , mint álla
tokat, melyeknek nines egyéb hasznuk, mint hogy agyon Iövesse
nek s lernész.1rolt8SSaIlak egy uralkodó dicsőségeért· e "agy ama 
családnak a trónon való me.gmaradásaél't, azon csekélyszern ér
dekek- vagy önzó ,·el'Senygésekért., melyek csatára tüzelték az ál
lamokat. Fogjuk fel csak jól az emberi lény saját értékét ; nevelés 
által emeljük az emberek tömegét: érlsiik meg, hogy az ember 
arra van teremtve, hogy élvezze elidegenitbetlen jogait, mivelje ma
gas tehetségeit s alapitsa meg a maga boldogságát: s ekkor a há
boru fóoszlopa bizonyosan el fog esni. S nem világos·e már is. 
Mgy e nézetek azon me..gvetés helyébe kezdenek lépni, amelyben 
eddig az embert oly sokáig tartották. A háboru egy másik tá
maszra talál a. sz ükkeblü hazafisá g elói télet.eiben és 
részrehajlásában. ~.\mde mihelyt It testvériség magasztos ke· 
re~ztényi elvét igazán felfogjuk, s ha az átalános szeretet keresz
tény szelleme ~zjlárd alapot nyer: akkor a hadvisel~s is, az emberek 
eme büszkesége, előttük utálat és átok tárgyai lesznek. Mily lélek
emelő szemlélni hogyan müködnek közre az eSemélJyek II keresz
tény vallás szellemével II béke el6mozditásában; hogyan hajolnak 
meg acz elzál'kozott nemzetiségek a mindinkább nö,ekedó közleke
dés elott; s miként kezdenek a kiüönböző nemzetek. a kölesönös 
Utogatás, az e8zmék és termékek kicserélése, egymá, nyelvének s 
irodalmának tanulása és az erők eayesitése által az f'Dlberisé.g és 

"'-
vallás ügyében, azon öntudatra eljutni, hogy mi mindnyájaJl e g y 
nagy cs al á dh oz tartozunk. A tá, oli tartományokat öszszekap--
csoló minden "asúti hálózatot ugy tekint.hetünk. mint II béke meg-
alapitásának e~zközlőjét. Mindenik év_ melv háboru nélkül mnEk el! 
d6 II helyett a barátság és érdekek ' köt.eiékeit szorosabbra füzi II 
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nemzetek között, a béke létesülés ének zálogául tekintendő. Áma 
látnoki hit, melylyel Worcester bittudor az átalános háboru köze
pette is egy boldogabb korszak felé tekintett, s a melyen mint 
hiu ábrándozáson és hiszékenységen mosolyogtak, már is még az 
ő legvérmesebb reményeit is felülmuló valósulást nyert az emberi 
ügyeknek bámulatos előhaladása által. 

Á háboru tárgyát illetőleg, Worcester hittudor olyan elveket 
:i11itott fel, melyek némelyek előtt tulságosaknak látszottak. Ö. 
ugyanis ama parancsolatot: "A. gonosznak ellene ne állja-
t o k" betüszerinti értelemben magyarázta, s azt hitte, hogy nem
zetek ugy mint egyesek szintugy tökéletes biztonságot találnának 
mint "az igazságot betöltenék" ama tételnek szószerinti megtartá-
sa által. Jellemének egyil{ legszembetünőbb vonása a sz e r e t e t 
h a t al m á b a , vagy mondhatnám, mindenhatóságába vet~tt bizalma 
volt. Ő ugy vélekedett, hogy az ellenség lefegyverzésére a legbiz
tosabb mód: annak bal'átjává lenni; hogy az igazi jóakarat bizo
nyosabb védelem a kardnál, a durva megtámadásnál és a gyémánt 
falaknál. Ö azt hitte , hogy soha hatalmasabb ember Amerika föl
dét nem tapodta Penn 'Vilmosnál , a ki fegyvertelenül lépett be a 
vadonba, és kezét , mely minden földi fegyver használatától vona
kodott, a vademberek felé nyujtotta a béke és testvériség jeIéül. 
Valami nagyszerü és magasztos volt ama rendithetetlen bizalomban, . 
melylyel ő az erkölcsi erőnek a természeti erő feletti felsőbbségéről 
való meggyőződés ét kifejezte. Hadsergek, szilaj szenvedélyek, hirte
len harag és boszuállás lelke, mit a világ hibásan "becsület"nek 
nevez: előtte gyenge és alávaló eszközök voltak, a melyek inkább 
előidézik és siettetik azt a romlást és nyomort, a minek elháritá
~ára kell vala szolgálniok. Sokan ugy fognak vélekedni, hogy ö téve
dett; ám ha ugy lenne is, fenséges eszme volt az, mely őt félrevezette. 

Helven éves korában érezte, hogy ö mint béke-predikátor 
missióját teljesitette, és a társulatnál levő tit.kári hivataláról, me
lyet sok éven át nagy előszeretettel és buzgósággal folytatott , le
mondott. De ezen nyugalomra való viszszavonulása nem volt ered
ménytelen. Testi gyöngesége anynyira növekedett, hogy házát nem 
igen hagyhatta el, de azért egész buzgalomnml tért viszsza ~or~b", 
bi életének kedvencz tanulmlÍnyaihoz és két theologiai munkat Irt, 
egyiket az "Elégtételröl ", másikat az "Erkölcsi rorolottságról ", me-
1yeket e tárgyakról irt könyvek közt a legérdekesebbnek . talál~~. 
Ezen ira.tai , különösen az utóbbi, nem találtak oly nagy nepszeru-
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ségre, niiút ti bogy megérdemelték valm)" az inl1odor gyengesége 
miatt, lllelyüek oka az ő hüiuyos nevelé~éb en keresendő és amely 
természetesen az évekkel milldinlGí,bb Ilö\'ckedett. Én itten az ő inno
dorának terjedelmességét s a gondolatok tÖlIlöritésére megliiv(mtató 
képesség hiányát értem. Egyébiránt miívci kifejezés teldntetében sem 
értéktelenek. Egyszeriiek és vihigosak, s nagy mertéklJell bövöl
J{üdnek elmés mondatokban és azon VOllZÓ tulajdonsággal birnak, 
melyet az eretlet.i gondolko:ais szokott a münek kölcsönö;mi. () va
lóban eredeti iró volt; nem abl:mn az értelemben, mintha lWgy fel
fedezéseket tett volna, hanem lUert saját eszéből irt, s nem J\i:illy
vekből vagy hagyományokból. A mit ő irt, meglehet , air, előtt, is 
létezett, de az ő szükeblJl{örii olvasottsága miatt al: előtte új voU , 
s egy új feltalálás üdeségével jött neki. Némelykor lIagy gUlI 

dolatok villantak meg esz(\ben, mintha ihletve Jett volna; utol
só könyvének irásakol' llgy látszik, mintha valami rendlüvüli vilá
gosság közlós'ét érezte volna felülről. Életének hetvenötödik ~ve 
lltáil megszüIIt könyveket irni; de elméje tevékenységéből semll'lit 
scm vesztett. Egy nehél: . betegség következtébeu anynyira elgyon
gi ilt, hogy némelykor alig birt neMny 1lerczig is társalogIli ; mégis 
a lIapol{ főbb JlIozgalmaiban oly énlokeltséggel vett rési';t, mely az 
ifjukor éléllkségétől csak szelídsége és vidtilll biílalma (tI taJ kühill
bÖílöt,t. Midőn hallotta, hogy vcil'osaillk Jlélllelyikében átheista elve
ket kel:dellek teJ'jesl:telli, igeI} elszomorodott.; és ll1ag{Lt új vizsg::í.
Jú(hisokl'a ~últa, hogy az Isten JéteIét é::; töl,élyeit bebi:tünyitsa, 1'0 -

mrivén, hogy llluukája által, tévelygő emhertársainak javára leheL. 
:g ezéiból, a természetet kezdette tanulrll1íilyozni, mint fenséges t.a
rnihizOnyságát ndndenható alkotójának. f:)oha sem fogom elfeledni 
alt a gyönyörél'i';etet, mely l<evés idövcl czelött, 1t1'r.ZtÍll mutatko
zu tt, a mint beszélte nekem, hogy éljpen JJlost olvasta a Iwrálnk 
történetét, ama kis állatol{(ft, lnelyckből lL tengerbelJ sziget kél'zii 
dik. Mily csoMLlatosan jelentette ki magát az isteni gOflflviselös 
kiállott fcl ezell lds teJ'ClJnt.ményel{ben! Al: utolsó brgy, lIIely
re figyeImét forditotta, a rahszolgaság volt. Sr.elicl lel\{e sohul:!oJH 
(\!d.olt ldlJél<ülni ahZal a módszerrel, lIIelylyel ezt LL ru til: illlé:tményi 
gyakrau IlIcgtárnatljúk ; dc c baj nagyságát. mélyen érezte, s több 
értekezést hagyutt hátra mind enöl, mintl ar. előbbi tárgyról: Ill ~ 
Iy(~ k ) ha nem találtatnak is alkalrllGLsoknak a kiadá.:>rtL , H1é~HJ bh 
l onYfi ó.Ígol IC8wek azon lllély és ö!'li'; intc énlckeltségl'öl , luclytltHZ 
emberiség ügye irálIt tanusított. 
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Ime ezekben előa<lúm egy derék emher élettül'ténetének Vlí ~
la.t.tít, ki ugy éJt éfi halt meg, mint nemének h al'lllj a, k mint a Ici I 
har:ítjAi s7.el'ettek és bámultak. Az Ö lélly(~Hek küliinüsell l,ét. vo 
nása gyakorolt rám mély benyomást. At első at il jellemének egy 
sége és öszhangzat.a volt.. Renne nem voltak si:étváló és viszályJw· 
dó elemek. Egész tennészete egy forrú és szepHítlen szerotethn 
o]vallott és központosult.. Az lj elhivatúsa az V()lt., hogy a hékl;!; 
bjnJesse, és hirdette is nemcsak meghatározott napokon , l Ill 
nem teljes életéhen. A béke szelleme · rezgett szava hangjáU:ul. 
Az sugárzott ki tiszteletre méltó áJm.'ÍzatlLból. Ö azt oda vitte, a 
hollegkevésbbé található fel, t. i. a vallásos vitatkozásolrba, me
lyek nagy bevességgel diibiingtel< körüle, de . a melyek sohasem 
ingerelték őt haragos szóra vagy tiil'elmetlenségre. Minden tüle 
vett benyomásaim üszhangzatosak. Nem emlékszem egyetlen zavart 

, 
hangTa is az ő szép élet.élJen. Es ez a tiszta s derült kedélynYll-
galom nem az érzéketlenség vagy félénlc békes7.eretet ereLlményp, 
volt; mert egész életében harczolt az ellen, mit tévelynek gondolt. 
A világgal sohasem lépett alku ha, de azért éppen oly mélyen, ÖS7.ill
tén és állandóan szerette, mintha az tapsokkal és ürömriadással fo
gadta volna minden nézetét 

A másik mély henyomás, melyet tőle nyertem, az ő lelkének 
iJnelégültsége, a kiilső dolgoktól való függetlensége volt. Sok évell 
{lt gyengélke(lett és gyalnan nagy fájdalma1<at állott ld; nagyoll 
szegényefl Iwlyzete rt legszigol'lIhh gazdálkodásra és munkára l{élly
s7.critette; fl néha az fL hir keringett felöle ámbár Ilamisan : . 
hogy ni: élet fent.artására sziikséges mindennapi kenyere is hiány-
7.ott. Ily snlyos mcgvróbáJtatások és szegényes helyzet daezlÍra 
is egyike volt u legmegelégültehh emberelmek. Ül'egkoráról ugy 
heszélt , mint életének egy ik, IlU nelll a Jegholdogahh szaldrM. 
Társalgásában U7. íi mély vallltSOl:l érzelme leggyakrabhan nyilatkn
mU a Júlatlat alakj(luan, miH t Lánui llIás módon. Mitlön II tobú 
öveihcn JllcgJlitogattgm, deriHI, ábdzat,ít szemléltem, vidám IliLlIgj;if, 
hallottam, s láttam lli:t. at ifjni kiviÍ,llcsiságot, melylyel küliinféle 
künyveket olvasott, és tanulmányozta az emheriség nagyszerü él'
IJekeit: ekkol' éreztem valójt'dJan, lIOgya kiiI yihíghúl Illily kevél:! 
kivántatik a mi lJOJdogságnnkra. 1<:1'eztem 11 nagyságú,t amaz emberi 
Si:ellemllek, mely ilyell örömet hirt :.l maga szúmárasajiit, erején tP,
l'(~mteni. De másfelől éreztem Ul. eS7.teJenségét és könynyelmüségét 
is. ama jelenleg divatozó világiasságnak , mely, mig a veszem!ú kül-
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javakat . addig halhatatlan lelkét elhanyagolja. Mi
dőn házát elhagytam és a város felé tértem, igy szóltam magamban, 
menynyivel gazdagabb ez a szegény . ember azon dúsgazdagoknál, 
kik amott laknak, és megszégyeltem magam, hogy én sem vagyok 
egészen független a viUtgi javaktóL Én mindig boldognak érzettem 
magam, midőn kötelezettségemet s hálámat kifejezhettem azok iránt, 
a kiket szivem és lelkem jóltevőinek kellett tartan om ; s én Wor
cester bittudornak tartozom annak ldnyilvánitásával, hogy a vele 
való ismerettség engem a Krisztus szellemének s az ed mél
tóságnak tisztább felfogására tanitott. 

Ö már egy jobb létre szenderült, hogy ' megjutalmazását el
vegye. Ö ama tnlvilágba, a melynek oly gazdag és becses zálogát 
hordozá saj,Í,t szivében, a béke világába költözött. Eltávozott Jézus 
Krisztushoz, kinek szellemét oly mélyen felfogta és sajátjává tette; 

. elment az Istenhez. kinek egyetemes, hoszszutürő és mindent át
ölelő szeretetét anynyira imádta és tisztelte, és erejéhez képest sa
ját életében nyilvánvalóvá is tette. De ő nem távozott el egészen; 
s~ivét illetőleg nem; mert bizonyos vagyok abban, hogy egy johb 
világ még emelte, s nem oltotta ki az ő szeretetét neme iránt; 
hefolyását illetőleg sem távozott el, mert eszméi fenmaradnak mű
veiben,s emlékét mint drága kincset, sokan meg fogják őrizni keb
lökben. Egy oly szép és nemes szellemnek meg kellene . sokszoro
zódnia azokban, kik előtt · ő ismeretes volt. Vajha . mindnyájan az ő 
szelleme ' által Isten iránt hálásabh és örömteljesebb tiszteletre, 
embertársaink iránt pedig tisztább, bensőbb és nemesebblelkü sze
retetre buzdulnánk ! 
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