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Isten segíts! népeknek istene! 

Tedd jóra munkássá e nemzetet. 

Add, hogy mit emberész és kéz kivihat, 

Ne várja mástól mint szerencse dijat. 

Vörösmarty: „Hymnus." 

S nem csak dicsőké a haza; 

A munkás pór, szegény, 

Bár észrevétlen, dolgozik 

A hon deriiletén. 

Tü r j é r t e m i n d e n t , a mi bánt, 

Kint, szégyent és halált; 

De el ne s z e n v e d d , el ne t ű r d 

Vé red g y a l á z a t á t ! sat. 

Vörösmarty: „Honszeretet 

A 
m r* / 



Meddő remények és termékeny ohajtások. 

Kétes minőségű, derüsborús, komolyan vi-
galmas időszak folytán — a bizonytalanság inga-
tag napjaiban s ez unalmas napok semleges órái-
ban miért ne fecseghetnénk holmit a reményekről, 
a jövőre nyiló kilátásokról? — — 

Habár a méltányos felfogás minden időszak-
nak belátja is hasznát, sőt szükségét: ki tehet róla, 
hogy a tetemes nagy többség — a napfény felé 
vonzódó növény módjára — a télből, éjből, ború-
ból, Ínségből mégis inkább kivánkozik át az ellen-
kezőbe, sem mint megfordítva. Ha pedig ez a ko-
molyabb árnyéklat kissé komorabbá zordonul, vagy 
huzamosabbá talál nyúlni: sok kishitünek türelme 
ernyed, sőt némelyeké — fájdalom! — meg is 
szakad. 

Hiába prédikálja a bölcsész, hogy a dolgok 
változatait legjobban intézi a változatlan lény : de 
biz azért a változékony lényecskék mégis elégszer 
zúgolódnak, tusakodnak, sőt feszülten eröködnek 
sokszor az igen természetös egymásutánt is kifor-
gatni rendes folyamából; — mert a gyermeteg 
képzelem minden átalakulástól ujulást, minden újí-
tástól javítást vár. 
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E hiedelemben lappanghat is valami; csak-
hogy tán bensőbben, mint sokan képzelik. — 

Vajmi ráviteles eszme az a javulás a külön-
böző egyéni felfogásokhoz képest! — 

Közmondásunk tartja, hogy „a jó avul ugyan, 
de javul is." — A valódi j ó pedig soha el nem 
avulhat. Ha még oly régi is: folyton új élvek 
forrása azoknak, kik gyönyörködni tudnak benne. 

Ámde az emberi szív nagyon balga, igen 
szédelgő, gyakran saját kárára törekvő. — Vá-
gyaiban üdve és kárhozata. 

A vágyak galambpostái — a remények, ezek 
az óhajtásokban kifogyhatlan emberi szíveknek oly 
d r á g a kedvencei évről évre szaporodni látszanak. 
Csoda dolog, hogy képes egy-egy oly sokat, s oly 
soká eltáplálni, elgyötörni keblében. — 

Ugyan hát mi volna az élet remény nélkül? 
A hiányokkal arányosak a vágyak, s ezek-

ből önkint támadnak a remények. — 
Ezen indokolás elég alapos. Vagy minő el-

lenvetés döntheti meg? — 

Mi ezen fölül a jó remények számos üdvös 
befolyását is szem előtt tartjuk. 

Azonban más szempontból is tekinthető a szív 
k i s v i l á g a , — p. az ész szempontjából. — 

Korunkat sokan hideg „számítással" vádolják. 
Vájjon eléggé számítjuk-e reményeink árát? — 

Régi bölcs mondá, hogy reményt nem vásá-
rol. — Mi drága kedvenceinket, keblünk tündér-
képeit olykor nagyon is magas áron szerezzük. — 

Szegény és gazdag egyiránt pazérolja becses 
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értékeit meddő reményekért. — Pénznek, időnek 
dús kincsei vettetnek kockára a „földiekkel játszó 
égi tüneménynek" rövid ámításaiért. — 

Talán nem messze veti el a sulykot, ki azt 
vitatja, hogy különösen egy idő óta remények szü-
lésében leginkább vajudoznak az elmék. — Mintha 
pályadíjak tűzettek volna ki minél vérmesebb re-
mények alkotásaért, ugy foly a verseny a bájos 
kilátások terén. 

Miért ne vehetnök számba : mennyire ártbat 
ebben is a túlság? — 

Mily rövidlátó elfogultság! mondja tán erre 
^y az uralkodó divat lovagja; — hát nem természetös 

dolog-e, hogy az elborult láthatár homálya a kép-
zelem országába tereli a gondolkodó elmét? 

Mily szűkkeblűség az érzelmeknek korlátokat 
szabni! mondhatná az érzelgö szív embere. — Ha 
elzárult a tényködés tere, a jóravaló lélek a sivár 
jelenből legalább a jövőbe szállong át vigaszt me-
rítni. — Hát még a remény balzsamától is meg-
fosztva tengődjék az, kit a sors annyira pörölyöz? 
Csak szívtelenség irigyelheti azt tőle. 

Helyes észrevétel! — Ugyan ki merné tagadni 
a szív illetékös jogait? Vagy ki akarhatná galádul 
széttépni amaz életmentő kapcsokat? — Távol 
esik szándokunktól, hogy e vigasztaló geniusok 
fojtogatásában találjuk kedvünket. Sőt azt hisz-
szük, hogy a csüggedést bátoritni s jobb jövő biz-
tos hitével erősítni, erkölcsi kötelesség. 

Az elkárhozoítak főbüntetése az, hogy semmi 
remény nem üdíti őket, miként D a n t e mondja: 



„nulla speranza gli conforta mai" sat. (Inf. V. 44.) 
S az örök átokhely kapuira irt reménytiltó feliratot 
a „divina Commedia"ból sokan idézik, kik azt 
soha nem is olvasták, csupán divatból, mely gyak-
ran az elkoptatásig viszhangoztatja a felkapott nagy 
szavakat. 

Biztosítjuk szíves olvasónkat, hogy nagyobb 
örömünket lelnök száz alapos remény valósításában, 
mint csak egyetlennek is elhalványításában. Vajha 
sikerülne minél több erös alapú bizalmat keltenünk! 

Mi közünk tehát mégis a mások kedvtelésé-
höz? Mi kifogásunk lehet reményeik ellen? — 

E kérdésekre a felelet könnyű is, nehéz is, a 
szerint, amint kihöz szól. — Ugyan hol foglaljunk 
állást, merre irányozzuk a szót, hogy nagyon félre 
ne értessünk? — Avagy miért is töprenködnünk? 
Szólaltathatunk nagy elméket, még pedig vajmi 
hangzatos nevü bölcseket az ó és uj világ bárnult-
jaiból. — 

De nem ijesztünk olvasónkra valami igen ko-
moly képii bölcselővel. — Nyájas kedélyű, bűbá-
jos dalú költőkre hivatkozunk. — Kit ne igézne 
aranyszomjas napjainkban Arany Jánosunk lantja 
figyelemre?! Az ö hódító költeményei közt ezennel 
csak arra a gyönyörű allegóriára figyeltetjük olva-
sónkat, melynek címe: „a g y e r m e k és szi-
v á r v á n y . " — Akárhány egyéb rokonirányúra 
utalhatnánk, ha nem kimélnök elméjét a fáradalomtól. 

Kelljen-e még tiltakoznunk a reményirtás gya-
núja ellen? — Hisz épen a valódi reménység élesz-
tőse s buzgó ápolása hö óhajtásunk tárgya. 



Ez üdvös szándokunknak megengedi a józan 
gondolkodás, hogy elmondjuk a jó és szép remé-
nyek ápolásának szerintünk legcélszerűbb módját. 
Mert bizony ba valaki, mi is elérzékenyülünk a 
bájos virágok idö előtti kervadásán. Legkevesbbé 
látjuk örömest, ha a piros virággal, s ki tudja, 
mily édeni boldogság gyümölcseivel biztató zöld 
remények bimbait kora dér forrázza le. 

Avatott kertészek tanúink, mikép a virág-
ápolás soknemü gondjai közt előkelő dolog a nö-
vény gyökereit szorgosan megóvni minden ártalom-
tól s azt amennyiben csak lehet legcélszerűbben 
táplálni. — így ha az ellenségös elemek lombjai-
ban kárt tesznek is, csak késleltetik a virágzást, 
de tönkre nem teszik annak alapját. 

Nem uj dolgot említünk avval, hogy a jogos 
reményeknek gyökerei üdvös emléközetböl táplál-
koznak szintúgy, mint a jövö, mely azokuak tár-
gya, a múltból szíja kellő táperejét. 

Minél biztosabban akarjuk szüárdítni remé-
nyünket, annál izmosabb s mélyebb gyökerekkel 
kell annak a multak alapjaiba fogódznia. — A je-
len pedig mintegy törzsét képezné ama lomboknak, 
melyekről gyümölcseit várjuk; mely igy elég lát-
ható mértékül szolgál arra, hogy mit várhatni fej-
lemétől, — ha mégis a sok feltételes körülmény 
nem akadályozza kivirulását s termékenységét. 

Midőn a kihunyt évnek sirjától ez újnak böl-

csőjére pillantottunk, millió fohászban röppentek 

föl esengő reményeink azon uiérhetlenül magas 
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trón felé, honnét a világváltozatokkal együtt az 
örök idő folyama is kapja parancsait. 

Mit hoz ez uj szülötte az ősz Kronosznak? 
kérdé a reménykedő ifjudad kebel; — mire utal, 
mire int? kérdé a tevékeny öntudat; — mitől foszt 
meg? kérdé a lemondás csüggeteg érzelme. — 

Taps és pisszegés a szerep végén hangozha-
tik; dicsőítő vagy kárhoztató Ítélet a búcsúztató 
dal utóhangja. — Ki tudja, mily gyümölcs rejlik 
a kétes csirában? 

Türelem s ernyedetlen kitartás! — 
Tüielem és tevékenység az erény két utja, 

mint Schiller, a gazdag lelkű költő, dallá. — Kitürö 
munkásság és lankadatlan kitürés a józan remé-
nyek alapja, az igaz boldogság kettős hídja. — 

Csak a célszeríileg s fáradhatlanul tevékeny-
nek van joga igazán reménylhetni. 

Ildomos reményre szüksége van a munkás 
férfiúnak is: de csak a gyarló nyugszik meg csupa 
reményekben, csak balga gyermek gyönyörködik 
ámító kilátásokban. A férfi belátó elméje agyré-
mek hajhászása helyett a valóságból meríti célza-
tait, s annyit reményi, a mennyit valósithatónak 
gondol. 

Teljesüihetlen jámbor ohajtásokat pöngetni 
leginkább léha tétlenek szoktak, kik légvárak építé-
sével hiszik az élet drága perceit s a mindennapi 
táplálékot kiérdemölhetni. — S mig elméjök holmi 
csalékony káprázatokkal vesződik : elszalasztják 
ama gazdag nyereményeket, melyek a valóság te-
rén foglalkozókat biztosan jutalmazzák. 



Talán nem mond képtelenséget, ki a túlzó 
reménykedésben a gyávaság nem csekély adagát 
leli, ha egyébkint a belátás nem hiányos. Akár-
hány csak azért is kongat olcsó reményeket, hogy 
a cselekvés kötelességétől mentességét igazolja. — 

Ha egyébről nem csupán reményködéséröl is 
eléggé megismerhetni az embert. — Vagy nem az 
üresség kong-e hangosan, s nem lármásabb-e oly-
kor a félelem a bátorságnál? — 

Látunk, hallunk gyakran olyanokat kelepelni 
holmi égből alászállandó kincsekről, kikben alig 
mutatkozik mákszemnyi akarat a közügy javának 
tettlegös előmozdítására, kikben semmi buzgalom 
nem nyilatkozik a lelkendözve várt égi adomány 
kiérdemölésére. 

Láttunk e közben ily túlcsapongó reményeket 
rögtöni kétségbeeséssel szétpattanni. 

Nem csoda; hisz a szélsőségek többnyire 
érintköznek. Les extremes-se touchent. 

S e tapasztalat elég okul szolgálhat az oly hi-
valkodó remények megszólására, melyeknek szélté-
ben tenyészése a legjobbak ildomos reményeit mind-
inkább lankasztja. — Ki bizhatnék oly jövőben, 
melynek üres ábránd szolgál alapul? 

Akár igy, akár amúgy nyilatkozzék a gyar-
lóság : mi a józan irányú, igazán hü s váltig ki-
tartó munkásságú, áldozatokra mindig kész haza-
fiúi érzületnek óhajtjuk a polgárerény koszorúját. 
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Egy kis elmefuttatás az időről. 

Kevés tárgyról foly több beszéd, mint az idő-
ről; pedig a bölcselök bevallják, hogy az időről 
okosan beszélni nem könnyű; annak csupán helyes 
fogalmát kikerekítni is igen bajos feladat. — 

Botor gondolkodók! miért is törik fejőket 
olyasmin, amit a nem gondolkodó egész kényelem-
mel fejt le arról a gombolyagról, amelyet életnek 
szokás nevezni, még pedig mulatva egész az utolsó 
szálig, vagy játszva morzsol le abba a feneketlen 
nagy szakajtóba, amelyet semmiségnek nevez egyik, 
örökkévalóságnak tart a másik. — Oh boldog nem-
gondolkodás! — Mily sok főfájástól lehetnél ment, 
ha egyébkint nem mennél falnak; mily sok bajt 
mellőzhetnél, ha azt kerülni tudnád, s nem keres-
néd önkint! 

Azonban a jó bölcselök is csak ugy, mint a 
nem bölcselök részint s e m m i n e k , részint igen is 
v a l a m i n e k tartják az időt. (Ahogy ki nézi a 
dolgokat, ugy látja, vagy véli látni azokat.) 

Bölcselő és bölcs között, valamint okoskodó 
és okos közt is vajmi nagy ám a különbség! 

Egyébiránt mi gondunk reá, hadd tépelödje-
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nek a szőrszálhasogató tudósok az ö elvont eszmé-
ikkel, ha épeu abban telik kedvök; hadd vesződ-
jenek avval a „crux metaphysicorum"nak is neve-
zett fogas kérdéssel : mi az idő valódi fogalma? 

Csak attól tarthatni mégis, hogy ha valóban 
az időnek semmiségében találnának megállapodni: 
ugy az embert is, mint az időben jelenkező lényt 
könnyen semmiségre kárhoztatnák, (mire bőven 
adtak is már példát,) s akkor hamar kész a szám-
adás : 0 — 0 = 0 . 

így aztán tessék, ha tetszik, a semmiben 
semmiből és semmivel vigan időzni. — Éppen al-
kalmas ideje ! — 

Egyrészt szerencse, hogy reánk a bölcseske-
dés nyavalyája nagyobb mérvben át nem ragadt : 
de másrészt a bőrünkből is kibölcselni igyekvő ra-
buiistáknak hallatlanul szaporodó serege ellen vajmi 
szükséges volna köztünk minél több mélyelméjü 
bölcselő fő. Mert bizony nem lebetlen, hogy az 
„ i d ő és t é r " nagy fontosságú kérdését nélkülünk 
s ellenünk döntik el az élesen bölcselő tudorok. 

I d ő és t é r valóban nem csekély feladatú 
kérdéseket vetnek az országászok elé is szintúgy, 
mint minden öntudatos* elme elé. 

Annak a „végtelen vonalnak", meg anuak a 
„mérhetlen gömbnek" csak egy-egy arasznyi ré-
szecskéjeért is mennyi pörpatvarba bonyolodnak 
olykor a jogvitató népek! 

Midőn a végtelen idő körszaki változatokban 
jelenkezik : örök folyama egyes hullározat 
megszámlálására képesiti az emberi elmét. — 
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E hullámkák a korszakok, ezek buborékai 
az évek. — 

Mily nagy időszak csak egy év is az epedő 
vágynak, a türelmetlen szenvedésnek s az — ásí-
tozó unalomnak; holott a lepergett, kivált jól hasz-
nálva átélt évtizedeken oly villámgyorsan röppen 
át az emlékezet. — 

Mintegy meredek magason sürü felhőkkel ta-
karódzva borong előttünk a jövő, hova csak kíno-
san küzdhet föl még az epedő vágy is, s mintegy lej-
töleg meneteles völgyben látszik mögöttünk a mult, 
melyre a jelenből oly könnyedén pillantgat le az 
emlékezet. — S mennyit lát csak egy tekintettel 
is az átéltekböl a szemes visszapillantó! — 

De ugy-e az már nem u j , s igy nem is ér-
deklő? — Mint elkopott holmi hadd enyészszék el 
a feledés örvényében! Csak a jelen adja az élvet 
s a jövőtől legíölebb gyönyöreink ujulását, vagy 
bajaink, unalmaink enyhét, vidulását várjuk! — 

Ám élvezze saját örömét, ki a multak száraz 
kóróján rágódva édeskeserü tápot keres. 

Íme sarkán pördül az idő, — már úgymint 
az az érzékelhető idő, — és az ó év hamvaiból 
phönixként szülemlik meg az uj. 

Lássuk, mit mond Sylvester éjje, mit jósol 
a száz éves, vagy imént készült luca-kalendariom, 
mivel biztat a Csízió s t. e. — Öntsünk ólmot, 
vessünk kártyát, kockát stb. 

Fohászkodjunk egyet, hogy az elavult évből 
valahogy kibirkoztunk s épkézláb átléphetünk az 
újba, vessünk egy hálás pillanatot az ég felé, fő-
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leg azért, hogy a jövőt is legalább valami nagy 
baj nélkül lemorzsolhassuk s ha csak lehet, a le-
hetőleg vigan tölthessük s t. e. 

Körülbelöl ilyetén jámbor érzelmekkel történik 
az évváltás, majdnem ugy, mint midőn új ruhát 
öltünk, az elkopottat nyugalomba téve; csakhogy 
az új év a szerencsekivánók roppant seregét hozza 
mozgásba, mely bő forrású üdvözléseivel valóságos 
ostromállapotban tartja különösen a tartalmas erszényü 
pártfogókat, legfőbb óhajtásul tudatván, — hogy a' 
kivánt jókért minél bővebb jutalmat nyerhessen. 

Az összevissza üdvözölt új év is talpra áll s 
ifjúságához képest igyekszik kitenni magaért, vi-
galmas napok sorát nyitván meg azonnal, hogy 
első fölléptével népszerűségre vergödhessék, néha 
elég bőven, hogy annál több megbánásra adjon 
alkalmat a tobzódást követő bűnbánat idején s ne 
legyen ok zúgolódni a 40 napi böjt ellen; mig 
majdan a zöld kikelettel ebből is felüdítne, a föl-
támadás dicsöülésére emléköztetvén a szellemi életre 
terelt jámbor halandót, kinek azonban az elvetett 
gabona termésén sokkal inkább csüng lelke, szá-
mítván előre a sárguló kalászok életadó aratását, 
s ebből s egyebekből szerezhető nyereségét. 

S igy folyton változó jelenségekkel bájolja 
az örök idő szülte év a mulandóság szűk határai 
közt sanyargó halhatatlanságot — lebegtetvén 
egyszersmind csöndes mélységű folyama szinén mil-
lió alakzatú habokat s ragyogó szinti buborékokat, 
melyek szünetlen mozgású hullámain minden moz-
zanatra változnak, mint a divatpolitika chamaeleonjai. 
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Mily mondhatlan paránya az örökkévalóság-
nak egy egy év: s mégis mennyi reménykedő veti 
e hullámkába horgonyát! — Hogy lesi millió vágy: 
mily bőkezüleg teljesíti szép álmait, mikor szórja 
már gazdag adományait! — 

Lassan oh ember a követelésekkel! Ha az 
időnek hatása van nemedre, ez is viszonhatást lát-
szik ö reá gyakorolni. Önzésünktől tauulta tán az 
idő is az alkut? Annyi áll , hogy igen föltételessé 
<vált kegye, amióta a szatócs-érzelmek annyira ál-
talánosodni indultak. Ad az adónak, vesz a ve-
vőtől. 

Ha valakit megelőz szerencse-adományaival: 
utólag kamatostul veszi meg rajta, vagy maradé-
kain. 

Ne bizzék senki szerfölött a vaksors kegyei-
ben. Józan ész nem támaszkodik a vakon oszto-

\ 

gatóra. — . 
Üdvösebb azt vizsgálnunk : mik az idő való-

di kedvezményei, s mikép hasznosíthatók ezek leg-
alkal masabban. 

Megkisérthetlink, ha tetszik, erről is holmit 
elösorolgatni. Addig is igen hasznos időtöltést kí-
vánunk 
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Divateszmék. 

I . 

Eszméből eszme szülemlik, s több eszmének, 
ha azok számosak érzelmében gyökerűitek, együvé 
forrása néha nemzeteket átvillanyozó vágyakká erjed. 

„Gondolat a tettnek bátyja", mondja a költő; 
s az igaz érzelmekből táplálkozó eszmének nem 
nehéz megvalósulnia. 

Olykor egy-egy szóba tömörített gondolat is 
mint parányi lobbanat elég nagy lángot képes a 
fogékony szívekben gerjeszteni, mely aztán alkot 
vagy ront, éltet vagy öl aszerint, amint az irányzó 
erők árasztják. 

Megható képét állítják elénk a fékvesztett 
erőknek mindazon költök, kik a természetet és az 
emberi kebel rejtelmeit mélyebben búvárolták. Csak 
a Schiller „harangijában ecseteltekre emlékeztetünk 
ezennel. A történelmi évkönyvekben pedig teljesebb 
adatai lelhetők a szenvedélyek vulkánjainak. 

Érdemes dolog tehát az eszmék forrása körül 
vizsgálódni. 

Ugy látszik minden időszaknak meg volt ked-
venc eszméje s erre buzdító jelszava. 

A változatosságban szerfölött gyönyörködő 
elme aztán az igy-amugy felfogott alapeszmét meg 
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annyiféle változattal hangoztatja vissza, inig azt 
végre csupán divatphrasissá, üres szójátékká cif-
rázza. 

A feszültség csakhamar tágulást keresi; és a 
komoly hangulatot hogy birná sokáig a szeszélyes 
természet? Ezt tudva, a legjelesebb szomorújáték 
irók is vegyitettek tragoediáikba fölvidító jelenete-
ket. Az élet színpadán is aligha nem legtöbb tra-
gikomoedia fordul elö. 

Valamint a komoly arcot egy görbe vonással 
nevetövé fordíthatja a festő : ugy az eszmék szó-
beli kifejezését csupán egy szótag vagy hangnyo-
mat átvetése által ellenkezőre ferdíthetni. A fön-
ségestől a nevetségesig csak egy lépés van, mondja 
Boileau. 

Kik jelenleg a férfikor délpontján állnak, 
eléggé emléközhetnek több vezérmondatnak, jel-
szónak s kedvenc szólamnak divatozására, — s 
igy szintén arra is : hogyan paródiázta az utóbbinak 
hatása az előbbiét. Miért hoznánk fel példákat? 

Talán legélénkebben hangzanak még mind-
nyájunk füleibe az egyetértésre sürgető, a haza 
iránti hűségre intő szózatok. 

A honszeretetbeu való összetartásra lelkesités 
zengte át a hazát legsűrűbben ez utóbbi évek alatt. 

Elismert tény nemzeti költészetünk javának 
ama dicséretes tulajdona, miszerint a hazafiság ér-
zelmét kiválólag dicsőíti. — Azonban mint rántotta 
le utóbbi időkben e dicső talismánt is az ö ma-
gasztosságából sok korcs ivadék : eléggé tudva van. 

Zokon eshetett minden ép magyar kebelnek, 
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hogy a legfönségesebb érzelmekből fakadt komoly 

dalok paródiázva lőnek. Némelyiket (mint Berzse-

nyi ódáját „a magyarokhoz" s Garay Kontját, Vö-

rösmarty szózatát s t. e.) a hígvelejű könnyelmű-

ség ferdítette hitvány tréfára, másokat (mint péld. 

Kölcseynek Zrínyi dalát s t. e.) ocsmány galádság 

torzított szemtelen trágárságok kifejezésére. 

De nem csak szándékosan tehetni kárt a jó-

ban : megtörténik az gyakran akaratlanul is, néha 

épen botor jószándékból. 

„Attól tartok, — mondá a mult évben egy 

igen éplelktí férfiú, — hogy idő előtt elkoptatják 

ifjaink azt a sok szép hazafiúi dalt, azt a sok 

nagy igét; vagy hogy annak a lángoló kívánság-

nak majd épen ellenkező sikerét idézik elő azzal 

a sok kiáltozással." 

Hogy a piacivá lealázott szólamok végre ha-
tásukat vesztik: tagadhatlan. — Sör- és borcsar-
nokokban részeg torkokkal hangoztatva még a mi 
szép hírre kapott szózatunk kenete is elpárolog s 
végre ez is lesülyed a csapszéki danák rangjába. 

Jól mondta Széchenyi István, midőn egypár 

évtizeddel ezelőtt némely túlvérmesek a Marseil-

laiset igen követelték a nemzeti színházban, hogy 

ez égető szomjat legalkalmasabban eloltaná a csö-

mörletig megunatás, s hogy a Marseillaisetöl is mint 

macskazenétöl irtózni fogna annak mégoly szen-

vedélyes kedvelője is, ha azt uton-utfélen hallani 

kénytelenülne. 

Volt az már ugy elégszer, s a történelmi 



1(> 

lapok bőven tanúsítják, mikép a leghatásosabb va-
rázsszerek is erejöket veszték az elhasználás által. 

Azon egy ige különböző ajkakról majd lélek-
emelő, elbűvölő, majd lesújtó, sőt undorító is. Ki 
nem tapasztalt ilyesmit? 

Már a régiség bölcsei mindenben mértéket 
ajánlgattak. Méltán. Ami sok, megárt. Ezt vall-
j ák az ujabb nemzetek közmondásai is. 

Ki ne hinné, hogy a szó jelentékeny szellemi 
hatalom? — De csak ép észnek szolgálva eszközül 
gyakorolhat célszerű hatást. 

Annyi tömérdek hazafias csevegésnek, meny-
nyit ez utóbbi években hallottunk, talán jóval több 
sikere lehetne : ha az valódi gondolat s érzelem 
szüleménye lett volna. 

Hivalkodó ajkakkal pöngetve még a valóban 
igéző ige is elveszti büvhatalmát. 

S igy csiripelhetünk s firkálhatunk még évti-
zedeken át hazafiúi ábránuozásokról: de bizony 
nem sokat lendítünk még tízannyi szóbeszéddel is: 
ha annak alapjaúl nem szolgál ama valódi érzület, 
mely inkább becsületes tényekben szeret nyilatkoz-
ni, mintsem csupa jámbor ohajtások szünetlen kon-
gatásában. 

Kik elég gyermetegül hitték, hogy a kör-
nyező bajokat csak ugy könnyedén elrezzenthetni 
holmi varázsigékkel, kénytelenek végre is belátni, 
hogy bizony nem ugy van az a valóságban, mint 
amit a kísértő tüzpárákról regélnek, hogy azokat 
káromlással elsz'dhatja az ember magától. 

Valljuk be, hogy a sok beszéd miatt nem 
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értünk rá gondolkodni, nem birtank magunkba 
szállni. Pedig vajmi nagy kárunk foly ebből! 

Innét is, onnét is özönlött a szóáradat, s 
ugy körülzúgott mindünnen, hogy legfolebb az 
alaptételt fogtuk föl bogyanugy, a többit birálatla-
nul jóváhagytuk, teljesen bízva még a rejtett szán-
dékban is, hacsak a vezérszó kellemes hangzásúnak 
tetszett. 

Igazán síirü példáját lehet még közöttünk ta-
pasztalni a nagyon is naiv hiedelemnek, az egy-
ügyü önmegadásnak főleg ott, hol az épen kárté-
kony ! 

Egy kedvesen csengő szónak füleinkbe sú-
gása, egy parányi kliljelnek fitogtatása bőven elég-
séges arra, hogy szivünket teljesen megnyerje. — 
Már hiába, mi a jó szóért ingünket is oda adjuk. 
Ezt ősi erkölcsünk gyanánt hirdeti példaszavunk is. 
És e primitív tulajdonokkal mily sok örömet is 
szereztünk mi már, még pedig vajmi alapos örö-
met, a nyájassághoz igen jól értő szomszédoknak, 
kik aztán ugy maguk közt olykor csattanó kacajra 
fakadnak jámborságunkon. — — 

Lám, a szíves olvasó beszédes tollúnkon is 
fölismerheti e kor szellemét, mely keveset mondva 
végtelenségig el tud trécselni, — vájjon miről? 
csupán a beszédről, vagy épen a semmiről. 

De hisz mi az eszmét vettük alapul; — igen 
a termékenyítő eszmét, mely tettekben nyilvánul. 
Maga a világ is eszmének valósulata, megtestesü-
lése. — Hogy ne volna főbenjáró feladat az emberi 
tényekben rejlő eszmék magvát rostálgatni? 

6 
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Lássunk tehát kissé annak a tömérdek diva-
tos beszédnek tárgyához is, nehogy saját magun-
kat lugozzuk, — másokat locsolva. 

I I . 

Rendesen legtöbb beszéd foly arról, ami nincs; 
de tán akarnók vagy kellene, hogy legyen. Az 
éhesek ételről álmodoznak, a szomjasok italról stb. 

Hallunk s olvasunk tengernyi szóözönt barát-
ságról, szerelemről, becsületről, hazafiságról ste. 
oly egyénektől s oly körökben, hol mind ennek 
valósággal nyoma sem lelhető. Sőt bátran kérd-
hetni, vájjon hol emlegettetik mindez sűrűbben, 
mint ép ott, hol még az arra való képesség is 
teljesen hiányzik? — Hisz a valódiság inkább tett-
leg nyilatkozik; a buzgó tevékenység pedig nem 
ér reá a hosszas csevegésre, ha csak nem épen 
oktatás a tényköre. 

Minthogy a példaszó szerint is sok beszédnek 
sok az alja : bőven elég lesz a sok polyvának 
csupán szemesebb magvát rostára szedni. 

Tapogatódzunk kissé a jelszók körül. — 
Hadd lássuk hányadán állnak a kürtölt eszmékkel. 

„Egyesüljünk" harsog minden zugból, „legyünk 
összetartok." — De miben? Természetes, hogy a 
haza iránti hűségben, a közügy iránti buzgalomban. 

Szép szavak, nagy szavak! S ép ez okból 
csakis s z é p és n a g y lelkek foghatják föl. Szűk 
és selejtes keblekben nem férhet meg az a hatal-
mas eszme, melyet hirdetnek. 

Oh dicső napjai az emberiség küzdelmes éle-



19 

tének, midőn az ily hathatós eszmék valódi érté-
kök szerint lőnek megértve és valósítva! 

De hol tűntek föl és mikor ez örökítést ér-
demlő mozzanatok? Ott-e, akkor-e, midőn a szí-
vek erkölcsi érzelme a fagyponton alul stilyede-
zett? — Akkor-e, midőn az állatias önzés oly hat-
hatós támaszt nyert a rabszolgájává alacsonyított 
értelem részéről? Ott-e, hol nyiltan mertek bitor-
kodni a szellem méltóságát galádul tapodó áltanok? 

Ne higyje a szíves olvasó, hogy valami elfo-
gult ósdiság korholtatja velünk ezt a szertelen ha-
ladottságú uj időt. Csak a részrehajlatlanság ér-
zelmét akarjuk szólaltatni. 

Mit tehetünk arról, ha a megvesztegethetlen 
ítélet nem foghat kezet az ámítás szellemével? 

Mi csak a tagadhatlan tényekből vonjuk ki 
az eszmét. — Hisz e sivár nyüzsgésü korszak maga 
tesz maga ellen tanúságot. 

Avagy nem sokszoros-e a törekvés annak el-
lenkezőjére, amit a jeligék hangoztatnak? 

Csodálatos megbasonlottsága a szívnek az ér-
telemmel ! 

Ha a gondolkodás igaz híve saját neveivel 
jelöli meg a jelenségeket s ha a jövö számára 
való tanulságul jegyez föl holmit a történőkből : 
nem igaz tisztében jár-e el hűségével? Vagy ha 
a valódi igazság tükrét állítja fel, hogy lássa a 
jelen már most, minőül álland majd a jövendöség 
előtt: nem méltányos dolgot tesz-e kortársai irá-
nyában? Hisz ez által is a jövőbe nyit rést. 

De talán iukább mesébe szőtt alakok által 

2 * 
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kellene visszattikröztetnie a kor gyarlóságait, ne-
hogy kíméletlen tyukszemtaposó gyanánt rohanjon 
át az élet mozgalmas piacán, számtalan följajdu-
lást okozva? 

Lassacskán sántikáltunk volna a jelen túlmí-
veltség gyors haladása mögött; ha még azt sem 
vettük volna észre, mikép a divatos elmésség na-
gyon ügyesen ki tudja játszani a költök fortélyát; 
t. i. a keserű gyógyszeradagokról hamisan lehárítja 
az édesebb burkot, a fanyar de üdvös tanulságot 
pedig hagyja annak, akinek az amúgy is tetszik. 

Szegény jószándokú költök savanyú mosoly-
lyal nézhetik, mint fog ki jámbor cseleiken a nagy 
publicum, mint mulat, — enyelegve, kacérkodva 
a hiúságot, ledérséget 8 egyéb szellemi törpeséget 
ostromló müveikkel, — s mint fokozza dőreségeit 
napról napra, annál inkább, miuél jobban erökö-
dik az éber elmék virasztása jobbra térítni! 

Tessék csak figyelmesen széttekinteni. 
Nem csupán a krinolinnak negédes fitytyet 

hányása igazolja állításunkat. — Van az ily dac-
nak száz meg száz más fajtája. 

Miért játékoskodjunk holmi isopatbiai rejté-
lyes fogásokkal? 

Kisértsük meg az illemes magyar őszinteség 
hangján szólást. Aztán tetszik, vagy nem tetszik: 
lássa a divatkór, ha elitéli magát. 

Gyümölcsei dicsőítik vagy kárhoztatják a 
kort, mint egyeseket is öntetteik vonják birálat alá. 

Az értelmiségnek pedig kötelessége szemlét 
tartani a kor jelenségei fölött. — Hadd lássa a 
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jövő, hogy legalább az öntudatos gondolkodás nem 
tagadta meg magát, nem volt szülője iránt áruló. 

I I I . 

íme, nem mondók? — itt van újra az ízet-
lenkedö böjti szónoklat! Gyanítható volt kezdő so-
raiból , hogy savanyú oktatás akar lenni. — Hiába, 
csak meg van mindennek a maga ellenzője. Min-
den kornak meg voltak haladás-gátlói, örömmardo-
sói, Zoilusai és Diogenesei. 

Ilyféle megjegyzésekre mi is régen készen 
vagyunk. S habár a gyógyszertár minden keserű 
és imelygös szereinek összegénél fanyarabbnak tart-
juk is a divatos kórérzelemnek olyatén nyilatkoza-
tát, mely mindattól, mi a korcs Ízlésnek nem hí-
zeleg, csömörlö utálatát fejezi ki : mely, mint ko-
runk egyik nagy elméje, Montalembert mondja, 
seramit sem tart unalmasabbnak az erény dicsére-
ténél : mindemellett a mi népszerütlenséghöz szokott 
érzületünkön az mit sem változtat. 

Ha a botorság képes dacra, konokságra : 
hogyne telnék a céltudatos meggyőződéstől kitartó 
szilárdság? 

Ugyan mit nyilváníthatnánk egyebet a mély 
szánakozásnál azon elványolt izlés irányában, mely 
már az ősi természetű őszinteséget nem birja meg, 
mely önként martalékul veti magát oda a legügye-
sebben megejtő hizelgésnek, mely a lábra kapott 
szolgalelktíségnek legnyilvánságosabb tanúsága? 

Meddőségükben elsivárult keblekkel nem sok 
közünk lehet a közügy fölötti elmélködés terén, va-
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lamint az utcai életbölcseség ama fásult szivíi ha-
dával sem, melynek hideg számítása az anyagi 
haszon ingerén túl egy vonalnyira sem bir emel-
ködni. — Hadd kéjelegnének miattunk akár teltig 
az ö épen nem irigyelhető örömeikben. Csupán 
egyéni belvilágukról maguk számoljanak. 

De mit tegyünk, ha a józan iránynak útját 
áll ják? Maradhatunk-e közönyösek, ha ültetvénye-
inket tiporják, irtják, ha vetéseinket zöldjében le-
aratják, vagy ha tüzes Uszköket hánynak asztaga-
inkra ? 

Talán öntudatlanul, de viadalra kényszerítik 
az igaz gondolkodást ama szörnyetegek ellen, me-
lyekkel a társodalmat elárasztják. 

Valóban az emberi méltóság s különösen a 
nemzeti becsület érdekében nem szabad elfojtanunk 
az örök igazság szavát, mely lelkismereténél fogja 
a gondolkodót. 

Nem szabad gyáván elnéznünk, hogy mocsár-
ba rántassék le az, ami az ép érzelemnek magasztos. 

Nem szabad engednünk, hogy az elesenevé-
szedött érzelem vétkes játékot, aljas gúnyt űzzön 
amaz eszmékkel, melyek feladata a dicsőült ősök 
erényeit becses ereklyék gyanánt megóvni s az utó-
dok lelki épülése végett folyton ujakkal növelni, 
éltetni. 

Hát csakugyan valóban oly nagy veszély rej-
lenék-e a korszeszély jelenségeiben, hogy ily ko-
moly óvástételre érezze magát kényszerítve az er-
kölcsi szigor? 

Tényeket, és pedig igazán megrendítő ténye-
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ket látunk, melyek az ép gondolkodást igen is 

erélyes tiltakozásra intik. 

S mi haszna kilzködnünk a bajok árnyéká-

val? Elevenjökre kell tapintanunk. 

Ha legbensőbb gyökszálaikhoz nem férhetünk 
is, legalább a megközelíthető csirákat, melyek a 
fattyú ágakat sarjasztják, kell gondosan nyeseget-
nünk. 

Hisz a divatos önzés elve, hogy mindenki 
magához áll legközelebb. Miutáu tehát a bajok el-
leni panasz átalános : miért nem igyekszik azokat 
mindenki legelsöbben maga körül fogyasztani? 

Ámde épen ellenkező történik. 

Jobbra balra duzzogunk a mostoha körülmé-
nyek ellen, s magunk szaporítjuk azokat leginkább. 

És ami legbúsitóbb, még a jobb állapotra 
való képességeket is tönkre teszszük a napirenddé 
válni kezdő s z e l l e m i ö n g y i l k o l á s s a l . 

S ez a divateszmék egyik legkiválóbbika. 
Tudni való, hogy a divat a kába, a zsarnok 

szeszélynek szülötte, mely könnyelmű játékot üz 
mindennel, mit fölkap. 

Szükség-e mondanunk, hogy ennélfogva a divat-
eszme komolyan véve nem egyéb, mint képtelenség? 

Eszme és szeszély! Hogy illenének ezek szo-
ros szövetségbe ? 

Nem terheljük az olvasót bölcseleti értelmez-

getéssel : hanem fölteszszük ép és jóakaratú elmé-

jéről, hogy türelmes lesz egypár percig latolgatni 

monnó (mindkét) fogalmat, s akkor épen nem vonja 
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kétségbe, hogy az ily „fából való vaskarika" sem-
mivel sem több üres szójátéknál. 

„Ha valamely eszmét valósítüi óhajtunk, te-
gyük divattá", ezt monda minapában egy kedélyes 
férfiú. 

Voltak, kik komoly véleménynek hitték, ha-
bár enyelgése eléggé kiviláglott hangnyomatából. 

Lehetlen erre ama megjegyzésünket mellőz-
nünk, miszerint a divat tárgyává emelt cikk leg-
közelebbi sorsa a — zsibárus kirakatába vagy zá-
logházba s onnét a szemétdombra jutás. 

Mit a divat kedvszeszszenése ma bálványoz, 
azt holnap sárba tapodja. 

Hivalkodás, kacérság, önző kénykedés leg-
sajátabb tulajdonai, melyek szünetlen lázrohammal 
ingerlik hódítás vágyát. 

I V . 

A divat szeszélyére illik a költőnek a sorsról 
mondott szava: „játszva emel s mosolyogva ver le." 

Eszmét divatra bízni : annyi mint pellengérre 
állítni, mint gyorsan lejáratásnak s elványolásnak 
kitenni. 

Valamint a mindennapi kenyér nem divatcikk 
a test tápszerei közt: ugy, sőt sokkal inkább, a 
lelki életre való eszmének örök becsünek kell len-
nie, melynek érvénye a szeszély árapálya szerint 
nem változhatik. 

Mit értsünk eszerint a divatos becsületről, ba-
rátságról, hazafiságról, miveltségröl, nevelésről, jó-
tékonyságról stb. stb.: fölösleges tovább űzni fűzni. 
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Ámde hát mi uralkodik a társodalmi téren 
hatalmasabban, mint a divat? 

Nem tagadjuk, hogy tényleg D i v a t ö fé-
nyessége a föhangadó. De már azután csupa gyön-
gédségből ne is feszegessük tovább : kik e föural-
kodónak, e dictatornak leleményes tanácsadói, eszé-
lyes miniszterei stb., kiknek agyában keletköznek 
az ö hatalmas törvényei. 

Ennek nyomozgatása kissé messze vinne tár-
gyunktól. 

Elég annyit érintenünk, hogy azok bizony 
eddigi fölfedezéseink szerint nem épen az igazi 
eszmék, nem a fensöbb gondolkodás valódi hívei, 
— hisz ezek igen népszerűtlenek a divat birodal-
mában, — de nem is a közügyért hevülő érzelmek 
lelkesültjei! 

Minő szív lehet az, mely önös érdekeit köz-
romlásra célzó törekvéssel hajhászsza? Mily sivár 
számítású elme az, mely az erkölcsi alapot süp-
pesztö üzlettel szaporítja uzsorás kamatjait : azt 
határozza meg a lelkisraeretes bölcselet. 

Vájjon lehetnek-e a szeszélynek elvei, bizo-
nyos, megállapított, változatlan szabályai, melyek-
hez tántoríthatlan hűséggel ragaszkodjék? 

Már most mindezt fajunkra vonatkoztatva, 
vájjon mikép illenek a lepkeszárnyak az igaz ma-
gyar komoly alkatához? 

Ez a délibáb természetű elem — mondjuk ki 
igazán a dolgot, amint van — az ép magyar jel-
lemmel, melyhez a spártai erények legillöbbek, se-
hogy sem frigye8ülbet. 
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A végfejlemeiben im már egész az őrjöngésig 
baladott divatnak diadalszekerét vonhatja vagy ki-
sérheti ugyan Árpádnak elfajult korcs nemzedéke 
vagy azon vegyes ivadék, mely innen-onnan be-
szlirenködve a rég irigyelt örökségben való jogoszto-
zás végett legfölebb őseink mezének fitogtatásával 
áholog rokonultságot : de a nagy ösök szellemi 
örökségét kebelében áhítattal megőrzött igaz utód 
a sülyedés örvényébe szédítő bódulat iránt csak 
ellenszenvet vagy szánalmat érezhet. 

Pillantsunk végig nemzetünk történelmén. Nem 
azt igazolja-e, hogy az önmagához való hűség 
becsületet s önfentartó erőt vívott k i ; a saját mi-
voltát megtagadó korcsosultság pedig bukást szerze 
minden korszakában? 

A korhadt nemzetek romlott erkölcsei koron-
kint beszivárogván, honosink kebelében veszélyes 
erjedést okozának, s a rosz vér szülte izgalom du-
lakodást, hosszas viszályokat idézett elő, melyek 
kiapadhatlan forrásaivá lőnek a nemzeti romlásnak. 

Nem az álmive'.tség kívülről betolongó méte-
lyének követközményeit kell-e most is fájdalmasan 
sínlenünk? — Mennyi üdvös gyümölcsét szedhet-
nék az igaz miveltségnek; holott emigy mig a 
könnyen nyerhető kincset megvetjük, a vészes 
maszlagot keresve keressük, s drága értékünkön 
vásároljuk! 

Ha netán szigorúbbnak látszanék követközte-
tésünk, mely a gonosz rügyet ártalmas gyümölcsei 
miatt kárhoztatja : kutassátok föl a b ö r t ö n ö k , 
k ó r h á z a k , t é b o l y d á k , l e l e n c h á z a k (ameny-
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nyiben mégis léteznek) ste. statistikai adatait; vizs-
gáljátok meg a szertelenül gyarapodó k o r c s m á k , 
b ü n t a n y á k ste. arányát a szellemnemesítö inté-
zetekével, vegyétek fontolóra a v a g y o n b u k á s o k , 
é g b e k i á l t ó c s a l á s o k , k é t s é g b e e s é s e k , 
ö n g y i l k o s s á g o k megdöbbentő számú áldozatait, 
és a társodalmi életnek folyton s még pedig ugyan 
búsítólag szaporodó fekélyeit. 

Ezeknek lelkismeretes megfontolása eléggé 
indokolhatja szavaink kesernyésségét. 

Tudjuk, hogy a saját btineit mindig mások 
vétkével takargató mentegetödzés mit szokott fö-
okul idézgetni. 

Igaz különösen az, hogy a rabérzelmekre fő-
kép szigorú parancs és tilalom hat leghathatósab-
ban a fenyíték nyomatékával, a fogékonyabbakra 
pedig a jó példák az erény jutalmának kíséretében. 

De a kívülünk esö indokokból nem épen az 
ellenkező ösztönt kellene-e a józan észnek merit-
Die? Avvagy tehát abból, hogy más valakiknek 
talán hasznára van vesztünk, azt kell-e kivonnunk, 
hogy a romlást minél inkább siettessük, hogy an-
nál nagyobb legyen az ellenszenv diadala? mert 
hisz magunk vállalkoztunk balfelünknek hő óhajtá-
sát legbuzgóbban sikerítni! 

Mit mondjon e tényleg nagyon is folyamatban 
levő törekvésünkre a józan Ítélet? 

Már pedig bizonyára ugy van, hogy a lehet-
lenség leszámításával minden tőlünk függő körül-
ményt összevetve, végre is e sóhajra kell fakad-
nunk : 
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íme a szünetlenül panaszolt Ínségnek s perc-
ről percre növekvő bajoknak mégis leghathatósabb 
okai saját balgaságaink. Legfőbb szülöjök a kor 
nyavalyás szelleme, legtevékenyebb ápolói az ugy 
nevezett divateszmék s a belőlük sarjadó fattyu-
érzelmek. S mig ezekből ki nem épülnek a fonák 
miveltség népei: mindaddig föl nem derül, föl sem 
üdül állapotuk. 

A rablelküség csak a nyomort s Ínséget ké-
pes gyarapítni. 

Üdvnek, boldogságnak s minden szebb öröm-
nek sírásója az erkölcsi feslettség. 

Csak a bárgyúság remélhet jólétet szellemi 
stilyedés mellett. 

Ékesítse bár a leleményes művészet az elsi-
várult lélek ideiglenes hüvelyét a mesterkélt kecs 
minden bájaival; varázsoljon köröttünk illatozó vi-
rulmányt; himezze a fonnyadó életet mosolygó ké-
pekkel : a l é t a l a p földultával csak piperés szem-
födél lesz minden ékszere. 

Mit ér a gazdag ravatal, a pazérul festett 
koporsó : ha a kedves életet visszanyerhetlenül el-
nyeli? 

S vájjon mi marad emlékül a század hírmon-
dójául e hiú ékességek foszlányaiból, melyeknek 
csak a pillanatnyi tündérkedés szolgál céljokul? 

- n y -
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Őszinte szó azokhoz, akiket illet. 

I. 
„A tavasz rózsás kebelét kitárva szállt alá" 

8 jókorán virágzó szép reményekkel kecsegtet vala. 
De csakhamar értésünkre adá, hogy egypár perc-
nyi dér is elég a gyönge bimbók leforrázására. 

Majd ismét idÖ előtti nyárbév tikkasztja ül-
tetvényeinket, mezeinket. — Sovárog a szomjas 
föld az égi áldásért. 

Fölfelé sohajtoznak az epedő keblek is, ha-
bár nem mind, vagy csak igen kevesen fölemel-
ködött szívvel. — Nemde közelebb is, rokonabb is 
az érzéki természet az anyaföldhöz? 

Alig van valami könnyebb a gyönge sóhaj-
tásnál; s mégis az igazi, a szív bensejéböl eredő 
fohász gyérebb ma, mint valaha. — Csak hűtlen 
ajkakról lebbeng el többnyire már ez is, mint a 
szó, mely igér, fogad a teljesítés szándéka nélkül. 

Hol van már az a valódi bensöség, mely az 
égiekkel frigyes, hogy meghallgathaíölag fohász-
kodhatnék?! 

Adj uram mindennapi kenyeret, hogy bőség-
nek örvendve vigan fogyaszthassuk áldásidat, s 
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hála gyanánt hallathassuk az égiek ellen tusakodó 
zugolódásainkat stb. 

Avagy nem ily értelraü-e körtilbelöl a soka-
ság felsohajtozása? 

„Nem csupán kenyérrel él az ember." — Ez 
okból kifogyhatlan sok kellék után epedez, — per-
sze csak ugy ingyen áldáskép ohajtozva s remény-
ködve. Söt versenyez is, sorsjátékot is üz a sze-
rencse javaiért. 

Innét van aztán, hogy oly sok füstbe ment 
szép remény után kel folyton a bánat fohásza! 

De hát óvásul szolgál-e majd legalább jövőre 
annyi késő bánat? — — 

Szélcsend van, mint rekkenő nyárban, midőn 
a fa levele sem inog. 

Mily dermesztő időszak! — mondja az izga-
tott keblű, — meg kell merevedni az unalom 
miatt! 

Szomorú elfogultság! — Hát a gondolat vi-
lágának zaj kell? 

Avagy nincs mit tennünk a szellem csöndes 
műhelyeiben? Peuig ott fogantatik a jövő csirája! 

A szenvedöleg cselekvés ideje ez, melynek 
kétszeres, söt többszörös igényei vannak. 

Tisztázgatni, szürögetni saját eszméinket, ér-
zelmeinket; gondolatcsere utján hatni teleinkre, 
hogy kölcsönös támogatás által üdüljön fel aléltsá-
gából hervadozó tengésünk, s erősödjék igaz mi-
voltunk. 

Ez volna napjaink nagy feladata! 

Mikor értjük mi meg az idő nagy értékét igazán! 
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Ugyan hol is kezdjük az elkésettekre való hatást? 

Sürü panasz hangzik, hogy igen nagy szám-
mal vannak közöttünk a még hozzáférhetlenek. — 
Miért nem szaporodnak tehát a hozzájuk javitólag 
férkezni törekvők aránylag? 

Mily dús aratás Ígérkezik a szellemi téren! 
de a céltudatos munkások vajmi kevesen mutat-
koznak. 

Hogyan? Hát nem fölös bövét látjuk-e a 
„nemzet napszámosainak? kik ugy neki gyürköz-
tek a nagy feladat megoldásának, hogy szinte cso-
dadolgok létesülését várhatnók vala tőlük. 

Folyt is, foly is a munka zajjal és zajtala-
nul; szárnycsattogva és csöndes suhogással hatott 
az élénk szellem. Volt szó- és tinta-özön elég bő-
ven. — Es hát vájjon beállt-e már az igaz belátás, 
a kivánt öszhangzat, a célirányos munkásság azon 
a valódi cselekvés terén? — Kevés különbséggel 
nem ott vagyunk-e, ahol voltunk, vagy igazat 
szólva, az erkölcsi belértékben sokkal hátrább? 

így tizi a Danaidák munkáját s hajtja Ixion 
kerekét az ön- és céltudatlan sürögés szünetlenül 
és — eredmény nélkül. 

„A sokaság rajong és tévelyeg és semmire 
sem jut el; csak keveseknek adatott az igazságot 
ott keresni, hol az közönségesen fekszik : a leg-
mindennapibb dolgok között." Ezt mondja találó-
lag egy angol iró. 

Hát vájjon nincsenek a Gondviselésnek kül-
döttei, kik a nagy nyilt könyvből a részint világos, 
részint rejlő igazságokat értelmezgessék ? 
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Igaztalan volna panaszunk e tekintetben ugy, 
mint egyébkép is az égiek ellen. 

Alantabb a hiba. 

Talán a tájékozgatók fölös száma , vagy in-
kább az álértelmiségnek a valódi elé tolakodása 
okozza a növekvő kábulást? 

Tagadhatlan, hogy a sok szakács elsózza az 
ételt és hogy sok bába közt elvész a gyermek. — 
E példaszókat nagy dolgok körüli tapasztalatok 
szülték s folyton igazolják is. 

Hát ha még a sok vállalkozó nagyobb részt 
kontár vagy sanda mészáros? 

Nem lehet, nem szabad titkolgatnnnk, hogy 
a szellemiigygyel gonosz vásárt kezd űzni a nyeg-
leség 8 önérdekhajbászat. 

Ám lássa, ki közönynyel nézheti az igazság 
képébe burkolódzó álnokságot : de az el nem szé-
dített öntudatnak végre is nyilatkoznia kell , még 
pedig az igazi meggyőződés erélyével hathatósan 
s mindütt, hol az igazság ügyének jó szolgálatot 
tehet. 

Ki nem látja, mi rejlik annyi oroszlán mez-
ben délcegeskedő naphös belsejében? S mégis 
szerfölötti szerénységgel vonul vissza akárhány 
jobb tudat egész az együgyüség, ne mondjuk gyá-
vaság háttéréig. 

Ha csak részbeli földerítést nyújthat is az 
igazságszeretet: szavazatra jogosult és meghallga-
tást igényeibet; mert arra igen is méltó az, mit 
nemes szándéka sugall. 

Sok részletes járulék összefüződése mindin-
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kább teljessé növesztheti a lelki élet ép szerveze-
tét, a tár8odalomnak e nélkülözhetlen keliékét 

Ilyképen volna lassankint fogyasztható a tár-
sodalom testét emésztő kóranyag. 

Minden rügy fejlődés felé törekszik, s virág-
zása után gyümölcsözni, faját szaporítni igyekszik. 
Ezt látjuk a természetben. 

Az eszméknek is fejlödniök kell, és pedig, 
mint sokan vitatják, egyátalán minden eszme jo-
gosult arra. 

Átalános fejlödésök gátlása ellen mérgesen 
kardoskodik sok olyan, k i , csak hogy kedvenc 
dudváit tenyészsze, a leghasznosabb növényzetet 
vadul tiporja s irtja az élet kertjében. 

Jellemző korunkra, hogy a dudvanövelés sza-
badalmát szabadságul ismeri; az ezredéves gyökü 
s az emberiség szellemi természetéből származó üd-
vös eszmék ellen pedig zordonkodik. 

Nem jöhet-e már kérdés alá, hogy ugyan 
mit tartsunk ma-holnap fehérnek s mit feketének; 
ha a százados tölgyek s évezredes cédrusok — a 
redveiken nőtt pöfetegek miatt — tövön vágatnak, 
gyököstül tépetnek, hogy ephemer életű vadon vi-
rágokat tápláljanak feloszlott elemeikkel? 

I I . 

Vannak, kik a Gondviselés intézkedése iránti 

boldog megnyugvás ürügye alatt jó adaguyi közö-

nyösséget táplálva, legjobbnak tartják sorsára bízni 

minden hajlamot, magára hagyni minden csirát, 

mely a keblekben szendereg. 

6 
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Ez elv szerint hadd lássa mindenki maga, 
mivé fejlik. Hadd nöjön a konkoly és vadóc is 
egész az aratásig, majd elválik akkor, melyik mire 
érdemes. 

Ha aztán ehez veszszük még azon magas in-
tést is: ne Ítéljetek s nem fogtok megítéltetni, s 
mindezt amúgy tágas értelemre fogjuk : akkor igen 
sok szót s fáradságot megkímélhetünk, sok kese-
rűségtől s nehezteléstöl menekülhetünk. 

Sőt igen kényelmesen éldegélve, még olcsó 
népszerűségre is juthat az olyatén közkedvességü 
„bonhomme", ki mint háborithatlan kedélyű „jó 
bácsika" a világért sem mond ellene senkinek, 
nem zavarja sehol a mulatók kedvét holmi „jobb 
időkre" való emlékeztetéssel, nem ízetlenkedik 
semmi közhasznú indítványnyal, szíves figyelmez-
tetéssel; hanem együtt tart a derűre borúra gond-
talanul vigadókkal s teljesen az áradat kényének 
ereszti csónakját. 

Fontenelle Bemard termékeny francia iró, ki 
saját vallomása szerint soha nem nevetett, se nem 
sírt, azt szokta volt mondani, hogy ha ö valameny-
nyi igazságot a markában tartaná, ovakodnék azt 
fölnyitni. — Sokan kérdezhették tőle : miért adta 
tehát magát irodalomra s miért irogatott a többi 
közt bölcseleti műveket is, ha oly fukar az igaz-
ság nyilvánításában? Nem tudjuk válaszát ily el-
lenvetésre; de életrajzából tudjuk, hogy miután 
mint ügyvéd első pőrében vesztes lön, hátat fordít-
ván a jogtudományoknak, Párisba ment s ott csu-
pán irodalommal foglalkozott, melynek dús ered-
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ményét élvezé. Habár müvei az alaki műgond s 
ékes nyelv érdemén túl nem valami kiváló értékkel 
birnak : átalános becsültetés és többszöri kitüntető 
megtiszteltetés mellett szép jövedelmet is nyert, 
cpely élte vége felé évenkiní 21,000 livret hozott, 
ugy hogy csak készpénzben 80,000 livret hagyha-
tott holta után. Szerencsés phlegmajának tulajdo-
nithatni ezenfelül 100 éves korát befejező csöndes 
halálát is. — A zenét nem szerette ugyan, sőt, ha 
szavainak hihetni, kiállhatlannak mondá azt : s 
mégis irt operákat is. 

Az ilyen maguk számára nagyon is boldog 
emberek bár mennyire kerülik is az ellenkezést, 
gyakran önmagukkal jönnek ellentétbe. — De hát 
mások irányában jogosak-e? és vájjon emberszere-
tetök valódi-e? Agg sző, de igaz, hogy „sen-
kit sem szeret az, ki mindenkivel kacérkodik, s 
ki mindennek barátja, mindennek bolondja". 

Vegyest megjárja az édesség is a többi közt, 
de túlmértékben émelygős és gyomorrontó; ellenben 
a keserű gyomorerősítő. 

Sajnálatra méltók azok, kiknek nem igen jut 
részül keserű igazságokat hallhatniok. 

Ha igaz volna, mit a kényeztető álszivesség 
vitatgat: ugy végre az oktatást is átalán fölösle-
gesnek mondhatnók. Pedig ez élet folytonos ta-
noda , melyben még tanítva is tanulunk s tanulnunk 
kell élethosszán!; mert igen-igen sok a tudni és 
tenni való, mit az ébreszfgetés, nógatás nélkül 
hamar lankadó kényelmesség vajmi örömest elmu-
laszt ! 

3* 
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Ez okból indulva k i , nyugtalanítják a ké-
nyelmeskedöket s az úgynevezett anyagi hajlamú 
optimistákat némely élénkebb lelkűek, kiket a szel-
lemi törekvések tova célzata miatt gyakran pessi-
mistáknak hallunk cimeztetni. 

Azon alapnál fogva, miszerint a közügyre 
munkálásnak üdvös eredményeiben az egész társo-
dalmi testület részesül, az osztó igazság szerint 
arányos munkafelosztást sürget a jogérzet. Hisz 
igy többet is létesíthetni, meg könuyebben is; ha 
t. i. minél többen részesülnek a köztigyi terhekben. 

Hogyne buzdítná a lelkismeretes munkásság 
a részvétleneket, a közönyöseket rokon-törekvésre, 
midőn ugy fáj szivének a henyeség látása, ugy 
gyötri keblét a szomorú elmaradottság, melyet a 
lomha nembánomság okoz? 

Már aztán a különböző felfogástól függ, hogy ez 
inkább erre, amaz arra kívánja a tétlen erőket terelni. 

E különböző meggyőződések alapján foly a 
szellemi súrlódás a társodalomban. — Minél erö-
sebb, minél mélyebb valamely meggyőződés, anuál 
erösebben igyekszik érvényesülni s kihatni. 

Az egyéni vélemények ilyetén különbfélesége 
idézi elő a társodalmi életnek élénkebb mozgalmait, 
melyek híjával csakhamar zsibbasztó pangás áll 
be, mely aztán a legjobbra való életerőket is meg-
dermeszti. 

Az élet ktizdterén egyébkint is igen számos 
ok s ürügy kelt vitákat: de köztük az eszmékért 
vívott tusák érdemelnek leginkább figyelmet. 

Való és álérdekért, jogokért és ábrándokért, 
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eszményért és csalódásért küzdött csatákról szólnak 
a történelmi iratok. — Csak az igazi emberi mél-
tóság ügyeért vívottak válnak a nemzeteknek va-
lóban becsületére. 

Vérengző harc illőbb-e az emberiséghez vagy 
az eszmék szelidebb tusája? E kérdés megoldása 
igen egyszerű. 

Ha azonban a szellem fegyverei nem mindig 
oldják is meg teljesen a vita tárgyát : mégis sok 
bajt eltávolíthatnak csöndesebb úton. S ha a köz-
mondás azt tanítja: ne adj pénzt azért, amit j ó 
szóval megnyerhetsz : mennyivel inkább tanácsol-
hatja az ész, hogy ne onts vért avégett, amit okos 
beszéddel elintézhetsz? 

Megjegyzendő, hogy itt a társodalmi élet 
belső mozgalmairól van szó, melyben ha a légtisz-
tításra szükséges gyöngébb szellők viharrá szila-
ju lnak: az orkánná fajult zivatar pótolhatlan ká-
rokkal lakoltat. 

Mi rettentőbb a rokonvért pazérló belháborúk 
iszonyainál? Mennyivel Udvösebb a szeretetlen du-
longásnál az összitett erők hathatós törekvése oly 
cél felé, mely a nemzeteket dicsőíti s boldogítja! 
Ki nem tekint bámulattal Anglia nagysága felé? 

De nem elég azt csupán bámulni; tanulságot 
kell abból merítni. 
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A béke küzdelme. 

I . 

Nem csak a társodaloraba szövetkezett embe-
rek , de a társas élet s közös munkásság élveiben 
gyönyörködő állatok is különösen kedvelik a békét, 
mint hasznos törekvéseiknek jótékony elemét. — 
Ki ne tudná, minő nagy eredményeknek szülőanyja 
az igaz béke? 

Példabeszédünk tartja : „jobb egy béke száz 
hadnál. A békének üres helyét ördög foglalja el" 
ste. „Adjon Isten három b-t, bort, búzát és békét." 
így köszönt fel gyakran a magyar ember. Az „ál-
dás békesség"gel való üdvözlés is ős idő óta mind 
máig igen szokásos népünknél, mindamellett, hogy 
a vitézség bizony nem hiányzott erkölcseiből. 

Tudni való azonban, hogy a valódi békének, 
mint a sors nagy jótéteményének nem csekély az 
ára. — Küzdelembe kerül az, még pedig olykor 
igen is áldozatos küzdelembe. 

De hány érti igazán : mi a béke és harc va-
lódi fogalma, ugy amint az az észszel megáldott 
emberhez méltó? — Hányadik az a nagy sokaság 
között, ki egyiknek ugy mint a másiknak nagy 
föltételeit, jogait és kötelességeit, ha nem is épen 
Hugó de Groot (Grotius) magasult elméjével egy 
színvonalban, de csak az ép Ítélet természetes fel-
fogása szerint kellőleg tudja? 
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A merőben érzéki felfogású ezt is amazt is 
csupán érzéki érteményben veszi. Mit tud ö arról, 
bogy e két ellentétes dolog közt minő kapcsolatot 
ismer a szellem? 0 képtelenségnek tartja a béke 
küzdelmét, és a barc békéjét, valamint azt is, hogy 
mindkettőnek valódi alapja egy, és pedig észsze-
rüleg csak azonegy : a k ö z ü g y n e k i g a z á n h ü 
és f é l t é k e n y s z e r e t e t e . 

Nem erre vónatkozik-e ama közmondásunk is : 
„ki a békét nem szereti, hadakozni sem tud" ? 

A törpe értelem nem igen birja felfogni, bogy 
van a cél- és öntudatos ember előtt valami, amiért 
kötelességeül érzi, ha kell, személyes rokonfeléveí 
is küzdeni és saját maga ellenével kezet fogni, 
igen, sőt saját önös érdekeivel, érzéki vágyaival is 
szembe szállni; — mi bizonyára a legnehezebb tu-
sák egyike. 

Azon félszeg gondolkodásúak, kik egyedül 
csak auyagi érdekeket tűznek ki az élet céljául : 
nem képesek azon módok iránt eligazodni, me-
lyekkel a társodalom az ö közjólétét szilárdul biz-
tosíthatná. Hisz a csupán anyagi s önző érdekekre 
alapított társodalmi szövetség valóban csak agyrém. 
Hisz a valódi emberlénynek felét sem teszi ki az 
a gyarló anyagi rész. 

Ellenkezőt vitatnak ugyan azok, kik a mér-
legelhető súlynál egyéb súlyt nem ismernek: de 
minthogy egyszersmind önmaguk tanitják gondol-
kodásuk képtelenségét; állításuk, úgymint melynek 
semmi alapja sincs, tekintetbe sem vehető. 

Mihelyest tehát egész embert ^ teljes valósá-
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gában veszünk föl : ott a szellemi alap a fö; kü-
lönben csak oktalan tömegül kellene tekintenünk 
fölsovárgó nemünket. 

Kétségkívül nehéz súlylyal húzza öt lefelé a 
néha igen is nagy kedvezéssel ápolgatott porhü-
vely: de azért, ha igazán jót akar, csak annak a 
belső valójának kell előnyt engednie, és oly jólétre 
törekednie, mely szellemi mivoltát is minél telje-
sebben kielégítse. 

Már e feladatát egyesnek és a sok egyes ál-
tal az egésznek célszerűen megoldania bizony nem 
könnyen sikerül. 

Zokon érzi ezt minden belátóbb értelmű; az-
ért vív minden erejével s váltig harcol mindaz, ki 
az emberi rendeltetést kellőleg felfogta. 

S ez az emberi küzdésnek fö tárgya, t. i. 
hogy folytonos szellemi tökélyesedés által boldo-
guljon. 

Annál terhesebb a társodalmi fejlődés e ví-
vása,- minél inkább fogva tartja érzéki bilincse a 
sokaság értelmét, hogy valódi javának még csak 
felfogására is szerfölött késedelmes; mert hisz a 
legtisztább belátás is még csak a kiinduláspontot 
képezi a kitűzött cél felé, melyet a helyesen meg-
értett igazságnak megvalósításával érhetni el. 

A tudástól a cselekvésig olykor igen meredek 

ösvény juttat; és az értelmi erőnek gyakran nagy 

kínjába kerül az akaratot meghódíthatnia. 

A nemzeti önfentartás és minden javainak 
minél szilárdabb biztosítása, sőt gyarapítása kiváló 
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kötelessége minden jóravaló társodalomnak és a 
társodalom minden ép tagjának. 

És hogy e meggyőződés nagytól kicsinyig 
lehetőleg minden elmét és szivet áthasson, minden 
kebelben hathatósan meggyökerüljön : ez a társas 
élet egyik legkiválóbb feladata; mert az egésznek 
épsége és jóléte minden egyesére kiágazik. 

E meggyőződés nélkül az egyesek önérdekű 
törekvései csak a gyarlóbb állati tevékenység so-
rába törpülnek, ugy hogy például a méhek s ro-
konnemüek munkássága mellett szégyent is vallanak. 

Nemde van mit tusakodni odáig, mig a va-
lódi öntudatot s igazi kötelességérzetet az egész 
nemzetben fölébreszteni sikerül? 

Mondogassuk-e még tovább is, mi a béke 
nehéz küzdelme s hogy kiket illet e nem könnyű 
viadalban való arányos részvét? 

Oh ne, csak azt ne, túlelég ebből az unal-
mas és már rég kimerített okoskodásból ennyi is. 
Aztán jogokról szólna az Írogató, ne csak köteles-
ségekről, avagy hát ha már csupán intelmekre szo-
rítkozik, kissé fölebb az okfök s befolyásosabb té-
nyezők felé irányozgassa hangját; mi majd amúgy 
is tudjuk teendőink sorát stb. 

Ilyesmit nem egy olvasó és nem olvasó han-
goztat ellenünk. Hisz volt ki nyájas finomsággal, 
volt ki amúgy saját találmányú modora szerint nyi-
latkoztatta ki , mily igen terhére van az eféle erö-
sebb táplálékkal való kínálgatás. 

Mit tehetünk ellene? Ha épen kosarat ka-
punk őszinte szívességünkért: az lássa, kinek más-
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kép tartja kedve. — A mulattató szerep különben 
sem szakmánk, komoly dologban nem is tartjuk 
azt alkalmas modornak. Tegyék azok, kik amúgy 
vidoran tudják bele táncoltatni feleiket a legna-
gyobb veszélybe. Mi majd csak inkább óvást bal-
latunk, hogy mily mérges kigyó rejlik itt-ott a vi-
rágos bokorbau. 

Aztán mi az átalános igazakat személyválo-
gatás nélkül hirdetjük; a részletekből pedig jut 
elég jobbra is, balra is, föl is, le is. Helylyel 
közzel majd a gyakorlati életből vett példák is 
előbukkannak, nehogy e részben figyelmetlenek le-
gyünk a fölmerült panaszok ellen. 

Annyit egyelőre is mondhatunk, hogy bizony 
tolluukból eddig is valódi tények szólnak, igen is 
hangzatos tényeknek megdöbbentő intelmei, melyekot 
elnyomni, elnéuiítni nagyon káros, sőt ugy könnye-
dén vagy elpalástoltan elsurrantam, elszinlelni vétek is. 

Nem mulasztjuk el szavainknak telhetőleg 
kézzelfogható indokolását, ha már mégis szükséges 
idézni az uton-utféleu kiáltó tényadatokat. 

Addig is figyelembe ajánljuk azon egy pár 
igen jelentékeny müvet, mely e cikk szedetése 
alatt jutott kezünkhöz, u. m. Fáy A. az „Elszegé-
nyedések" és Barsi Józseftől „A mezei gazdaság 
jelen állapota" b. Liebig Justus után, melyhez 
csatolt jegyzetek különösen megragadták figyelmün-
ket, s melyekre még hivatkozni fogunk nébutt. 

Állításaink bő igazolására szolgálnak bizo-
nyára ezeken kiviil mindazon gondolkodók meg-
jegyzései, kiket sem éhség, sem szomj, sem hiu-
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ság, sem önérdek, sem túlteltség vagy bármi más 
balság nem ösztönöz szóra vagy irásra, hanem a 
megvesztegethetlen igazság-szeretet és használni tö-
rekvés a jó ügynek, mit minden valódi honfi első 
kötelességeül ismer. 

I I . 

Oly viszonyok közt, minők ez évtizedek alatt 
mindinkább elborították társas életünket, kinek ne 
jutna rész a béke terhes küzdelmeiben? 

Apraja nagyja a társodalomnak kivétel nélkül 
érzi a körülmények nyomasztó súlyát. Tusakodik 
is legalább magában mindannyia a bajos helyzettel. 
Csakhogy kellő tájékozottság hiányában többnyire 
ugy küzd, hogy kilábolás helyett még nagyobb 
bajokba bonyolítja tudatlansága. 

Lehetlen fájó érzés nélkül szemlélni azt a tö-
mérdek eröpazérlást, mely a főcél tévesztése miatt 
üdv helyett kárhozatot gyűjt. 

S még se zokogjon föl az érző kebel az inség-
szaporítás ellen? 

Ha látjuk, hogy mostoha állapotunk oka nagy-
részt minmagunk iránti gondatlanságunkban sar-
kallik: ne tartsuk kötelességünknek, óvó szót emelni 
javunkra, azért mert ama szeretetlenséget némelyek 
kiméletességnek, sőt épen hűségnek is nevezgetik? 

Fonák felfogás, balítélet s eltörpült érzelem 
teszik Ínségünknek szaporító magvát. — Ez ellen 
kell a béke küzdelmének szünetlenül harcolnia. 

Honosink közül olvasták e a haza bölcsének a 
nemzethöz szóló intelmét annyian s oly élénk figye-
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lemmel, mint annak közjogi nyilatkozatát ? — 
Deák Ferencnek azon szerény modorú, de igen 
súlyos tartalmú levelét értjük, melyet kitünö jog-
tudósunk a mult évi okt. 19-én, a P. Napló szer-
kesztőjéhez intézve, közvetöleg a nemzet eszmél-
tetése végett irt. — Vajha minden magyar emlék-
könyvébe irta volna annak szavait s szivébe for-
rasztotta volna azok tartalmát! 

Bölcsünknek hallgatása is oly jelentékeny, 
oly tanulságos; hogy ne volna szivlelésre méltó 
minden szava, mely a nemzet tájékozására céloz? 
Mily biztos, mily határozott irányadás szól azon 
igénytelennek látszó sorokban , melyek azonban 
a honfikötelességek öszfoglalatját fejezik ki , főleg 
ez időkre vonatkozólag. 

„Sok szellemi szüksége van a nemzetnek — 
ugy mond bölcsünk — mit a kizárólag politikai 
tartalmú irodalom nem képes kielégíteni. Sőt a po-
litikai képzettség is csak ugy alapos, ha tudomá-
nyos miveltségben gyökerezik." 

„Hogy reményeink egykor valósuljanak, nem 
elég akarni. — Tanulnunk kell s müvelnünk a tudo-
mányok minden szakát, müvelnünk a népnek minden 
osztályát; mert korunkban csak azon nemzetnek 
van biztos politikai jövendője, mely komolyan tö-
rekszik az általános műveltség színvonalára emel-
kedni s azon előre haladni." 

Ezen alapigazságnál fogva a t a n u l á s t és 
t a n í t á s t ajánlja kiváló kötelességül, s e végett 
a sajtó utján időnkint ismétlendö felszólalást obajt 
a közönség figyelmeztetésére. 
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Nem elég világos jeladás-e ez teendőinkre 
nézve ? íme a béke csatáinak legközelebbi fel-
adata : a n e m z e t n e k m i n é l ö n t u d a t o s a b b á 
k é p e z é s e ! 

Mihelyt az öntudat csak némi részben nyilat-
kozik; azonnal értesülnie kell társodalmi rendelte-
tése iránt. S minél tisztábbá s erösebbé fejlik : 
annál hathatósabbakká kell izmosulniok közremun-
kálásra hivatott tehetékeinek. 

Nemcsak a tényleges erőknek, hanem a szen-
vedőleges képességeknek is aránylagos részök 
vau a társodalmi célok eszközletében. Mondhat-
nók talán kissé elvont, de nem érthetlen szavak-
kal, hogy a tevőleges és nemleges, kiható és be-
fogadó, előre lendítő és visszatartoztató ste. erők 
hatása és visszahatása végelemzetben mind oda 
szolgál, hogy a fejlődés nagy munkája folyton ha-
ladjon. Csakhogy e sokféle elemnek külön külön 
irányai helyes arányban szövetkezve végeredm ényül 
jó sikert létesítsenek. 

E végett szükség küzdenie a tisztultabb értelmi 
erőnek, hogy, amennyiben lehet, mindig az egy 
föfeladat felé célozzon minden külön törekvés, bár-
mily eltérőnek látszik is egyébkint a részletes 
irányzat. — Hisz testi szervezetünk is eléggé fel-
foghatólag mutatja, mikép egyesülvék a különböző 
tagok arra, hogy a központi erőnek alkalmas esz-
közeiül szolgáljanak. 

De még nagyobb mérvekben is szemlélhető 
az, ami a szellemi világnak magasabb körű mun-
kásságát elénk ábrázolja. 
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Nem különben mint a nagy harmóniákban a 
száz meg száz különböző szerv hangját az egészen 
átható szabály szép öszhanggá olvaszthatja, — 
vagy mint a roppant gépezetek ezer részecskéit az 
egybevágó szerkezet valamely kiszabott célra roü-
ktidteti, természetesen az értelmes művezetők irány-
adása szerint: lígy a társodalmi tényezőknek sok, 
néhntt ellentétesnek látszó, külön forgásu s mozgású 
működései szép sikerű végeredményben összponto-
sulhatnak ; ha külön feladatát minden rész vala-
mely fensöbb szabályú meghatározás szerint, kellő-
leg teljesíti. 

Mindezt a manchesteri gyárszereknek vagy a 
londoni kiállításnak elrendezése s akár a kensing-
toni, akár ennek előde a kristálypalota nagy épü-
letének létesítése vagy a megnyitási ünnepélykor 
2500 egyénből álló ének- és zenekar által ömlesz-
tett nagy haugáradat kétségkívül igen világosan 
felfoghatóvá teheti. De kinek ily tanulságos szem-
léletekböz nincs alkalma, jutányosabban is megta-
nulhatja mindazt; milegkellőbbirányzásáraszolgál, mi-
helyt maga körül szemesebb figyelemmel széltekint s 
egyszersmind önmagába is betekinfgctni próbálgat. 

A józan körültekintés és belsőnkkel is helye-
sen számoló vizsgálódás persze hogy nem oly 
könnyű, mint egyelőre látszik. 

Sokan mosolygásra méltó dolognak vélik a 
szemek alkalmas használatára való figyelmeztetést; 
pedig bizony alig van valami, amit sűrűbben kel-
lene ismételni mint az, hogy akinek szeme van a 
látásra, lásson, de igazán ám; mert bizony bizony 
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nem nagy a tisztán s világosan látók száma bár-
mely időben s bárhol is. — Néha és néhutt pedig 
igen is nagy fogyatkozás mutatkozik ily esek ben. 

Mennyit kellene különösen nekünk is látnunk, 
hogy káprázattól menten az i g a z v a l ó t keres-
hessük, mire vajmi nagy szükségünk volna! 

De im már madjnem ismét intő, ismét oktató 
hangulatba estünk. Mily kiállhatlan bajmócság ez, 
mily elidegenítő modor! 

Vegye magára nagy Deákunk ,— kire sokan 
örömest ráhárítanák, hogy örökös Deák létére ö 
maga tanuljon mindnyájunk helyett, miután a ta-
nulást és tanítást oly igen dicséri; — vegye tehát 
ö e hibánkat is nyakába, hogy igénytelen mester-
ségünknél fogva mi is szünetlenül csak okulást 
sürgetünk, nem kímélve kicsinyt nagyot, férfit és 
nőt; és — mint hirlik — a mi gyötrelmes lecké-
zésünkkel szinte agyon akarunk tanítni mindent, ami-
nek csak hallásra való füle van sat. Legyen felelős 
mindezért a mi egyetlen Deákunk, reá hivatkozunk, 
hisz ö mondá, hogy „a hazáját igazán szerető 
tesz, amit tehet, s hogy utóbb még többet tehessen, 
igyekszik saját képességét is, másokét is magasabbra 
emelni. Ezt pedig leginkább tanulás és tanítás 

által lehet elérni " És őszintén szólva, vájjon 

nem oda jutánk-e, hogy soknak olykor a legegy-
szerűbb, a legvilágosabb igazságot is alig önthetni 
elméjébe? 

Nem annyira a gyarló tudatlansággal, mint 
inkább a félretanult áltudással gyűlt meg a tudo-
mánynak baja. A józan ész követelményeit kell 
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folyton értelmezgetnie és védelmezgetnie, hogy alapot 
nyerjen, melyen aztán egyébről is szólhasson, mi 
a gyakorlati élet apróbb szükségeit illeti. Azonban 
egy a fő, mely nélkül a többi ugy szólva csak 
érvény nélküli hitványsággá porlik szét. 

Percig sem feledtük, mily tényezők az 
ipar, kereskedés, földmüvelés, művészet sat. mint 
idegzetei a viruló társodalmi életnek; de velünk 
együtt minden elfogulatlan gondolkodó nyíltan be-
vallja , mikép mindezek zsibbadásnak eredni kény-
telenülnek amaz összetartó erő hiányában, melynek 
élesztésére, szilárdítására imez elmélkedéseink cé-
loznak. 

Nem látszik-e máris széltében, hogy az egye-
sülést gátló ziláltság miatt még eröködve sem igen 
lehet akár egyiknek akár másiknak biztosabb lábra 
kapnia ? 

Egyesítő szellem létrehozása az első teendő. 
Csupán azt függesztjük még a fönebb érintett 

hasonlatokhoz, hogy ugyan hogy' tetszenék bárki-
nek , látni vagy hallani, ha egy oly nagy egésznek, 
legyen az gépezet vagy más szerkezet, minden 
egyes része célellenes irányban indulva bomlanék? 
Mi lenne az összhang helyett? Mi váltaná fel a 
célirányos működést? 

Es mi haszonra való az oly óra, mely habár 
drága anyagból készült s csábító külcsinnal ékes-
kedik, de az idöfolyamot nem mutatja pontosan? 

Ami céljának nem felel meg, annyiban érték-
telennek mondható. 

Ugyanazon egy dologban csak két külön irá-
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nyu művezető, egymással ellentétes hangadó vagy 
meghasonlott irányzó is rút disharmoniát idézhet elő 
ott, hol a részleteknek összevágó egy behatásától 
függ a célszerű siker. Írva van, hogy minden ma-
gában meghasonlott ország bomlásnak indult. 

Mit várhat a társodalom, melyben sok a sze-
reptévesztö, fölös a félreterelö? 

Külön szakbeli irányzatok lehetnek eltérők: 
de a főiránynak egynek kell lennie, mely az egé-
szet átlengje, áthassa s rendeltetése céljához emelje. 

Mily dicső volna az a valósággal gyakorolt 
egyetértés, egy közcélra működés, miről eddig is 
annyit álmodoztunk már, de tettleg inkább csak 
ellenkezőjét idézgettük elő! 

Ugy hiszszük, nem jelentéktelen eszmét kí-
vántunk ezzel megpöndíteni. * 

Szemesnek áll a világ, 
i . 

Mit véléményez a londoni kiállításra össze-
reglett értelmiség a magyar küldemény felöl : azt 
részletesen nem igen lehet megtudnunk. Kétség-
kívül különféle lesz a nézet rólunk ugy, mint má-
sokról. Egyik e, másik ama szempontból iíélve hol 
helyesel, hol böcsmérel. 

Hogy a mi szerény kirakatunk sem kerüli ki 
egyes nézegetők figyelmét, sőt, mint egyebeken 
kívül a „Times"ből is tudjuk, dicsérőkre is a k ad / 

% 
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még nem eléggé jogosíthat valaminagy büszkeségre, 
inkább csak törekvésre intő jeladásul lehet és kell 
azt vennünk. 

Volt az már ezelőtt is, midőn még kevésbé 
emlegették nevünket a külföldön, hogy egyben más-
ban némi elismertetésünket is lehetett olykor olykor 
hallani; csakhogy bizony különféle okoknál fogva 
mindig sűrűbben volt tapasztalható a mi háttérbe 
szorultságunk. 

Egyik tudományos utazónk egy pár évtized 
előtt utazván a műveltebb nyugati országokban, 
itt-ott csakugyan hallott holmi észrevételeket ha-
zánkról, de mint mondja — s ezt szája vallomásából 
tudjuk — a dicséretek közt különösen Franciaor-
szágban ez volt a legkiválóbb, hogy v a n n a k j ó 
b o r a i n k s j ó h u s z á r j a i n k ; és ezt tudományo-
sabb körökben többször hallotta, hol pedig egyéb 
dicséretet is szeretett volna hallani. 

1848-ban Lamartine néhány tisztelkedö ha-
zánkfiához intézett válaszában nemzetünknek no-
mádi és apori életét emelé ki különösen, meg ha 
jó l emlékszünk, őseink vitézségét ís érinté. 

Azóta hébe-hóba egyébről is emlegettek már 
ott nyugoton lapokban és folyóiratokban. Csakhogy 
az európai közvélemény nagy tengerében mindez 
még nem vert föl valami nagy hullámzatot. 

Bármily biztató hatású lehet is a dicséret s 
hirnév egyéni ugy mint nemzeti emelkedésre: de 
bizony sokkal többet ér az igazán szigorú önvizs-
gálat szülte megnyugtató öntudat. 

Megvalljuk, minket a „Times" dicsérete, 
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mely inkább nyers terményeinket s hazánk termé-
szeti kincseit emeli k i , nem ragad el, söt inkább 
komoly gondolatokba merít, s még szigorúbb fon-
tolgatásra sürget. — A dicsérgetést vajmi nem 
árt mai napság gyanús szemekkel tekinteni!! 

Ha még oly kitünöleg volna is képviselve 
iparunk müvészetünk, tudományunk s a t. a világ-
piacon, mint ahogy nincs: még sem kerülhetnék ki 
ma már a külföldi szemes értelmiség figyelmét hiá-
nyaink; miután ugyszólva nyilt könyvként tárva 
lön hazánk csak ugy, mint más hozzáférhető or-
szág a közlekedés könnyebbé vált módjai által, 
mondhatnók, még sokkal inkább tárult ki bárme-
lyiknél; mert a kendözködés és szinfalkészités mes-
tersége nálunk későbben kapott lábra. 

Uj viszonyok uj idomulást igényelnek; s ki 
ezt ildomosán nem teszi, sokban kárát vallhatja 

Tagadhatlan, hogy a biráló figyelmet rejtő-
zéssel sem kerülhetni ki már. S igy nincs bizto-
sítóbb mód, mint azon lennünk, hogy azt becsü-
lettel kiállhassuk. 

Vegyük például az élesen vizsgálódó angolt, 
hova nem hat az el argusszemeivel ? 

S ez a messzelátás teszi a szemes nemzete-
ket előnyösökké, messzehatókká minden tekintet-
ben; mert még az oceánon tuli világrészekben is 
kiészlelik: mit fordíthatnak hasznukra; aminthogy 
ki is zsákmányolják aztán mindazon tért, ahová 
lábaikat betehetik. 

Ebből a tovaható képességből csak annyit 
óhajtanánk mi hazánkfiainak egyelőre, hogy észre-

2 * 
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vévén s eltanulván mindazt, mi bárhol üdvös, eszé-
lyesen igyekeznének meghonosítani a közöttünk is 
hasznosíthatót. — A jót mindenünnen, a roszat 
sehonnan. 

Nem látja-e még a közepes értelmű is, mennyi 
hasznost keletköztet egyegy világtapasztalt hazánkfia 
józan törekvésével a maga körében ? 

Már ha az ilyesek száma nálunk hazaszerte 
oly arányban szaporoduék, mint azt az előkelő 
nemzeteknél láthatni: mily igen meglátszanék csak-
hamar észrevehető gyarapodásunkon az ildomos el-
sajátítás eredménye! 

Ezenfölül a vagyon igazi értékesítésének tu-
dománya igényli értelmünket. 

A kereskedelmükről elhíresült nemzeteknél 
gyakorlatilag igazolva láthatni, mikép az ipar s 
üzlet általi kincsgyüjtés valamely fensöbb céloknak 
szolgálhat alkalmas eszközeül, mint egyedül magán 
dúslakodásra, s ebből származható családi pulya-
ságra. Hisz csakis a nemesebb célra használás ál-
által nyeri az anyagi birtok érvényesülését; külön-
ben ha csupán magán kéjek eszköze : ugy talán 
mellékesen, de kevésbé lendíthet társodalrai igazi 
épülést. 

Ha elfogulatlanulvizsgálódunk magunk körött: 
kénytelenek vagyunk elismerni, hogy nálunk még 
nem csak a vagyonszerzésnek számos alkalmas 
módja el van hanyagolva; hanem a meglevőnek 
értékesítése s biztosítása sem valami nagy mérvben 
fejlett ki még. Ugyanis gyakran az ügyesen szer-
zett vagyont nem ellenőrzi eléggé azon emelke-
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döttebb tudat, mely a célt az eszköztől helyesen 
meg birja különböztetni. A pénz jó szolga, de nem 
jó ur; mondja példaszavunk. 

Anyagi vagyont csupán birtokáért szerezni 
nem eléggé méltó fáradalom, söt aránytalan ál-
dozat. Tudni kell a helyesen szerzett vagyont oko-
san használni is, ugy hogy birtokosának minden 
kép becsületére válljék, meg a tárodalom is meg-
érezze vagyonos tagjainak üdvös törekvését, s 
büszke lehessen módosabb feleire. De ugy-e, ez 
érzület fejlesztése még egy kis időbe fog kerülni? 

I I . 

Tekintsünk szét kissé az úgynevezett gyakor-
lati élet terén. Szólaltassuk az tizérlet s ipar ava-
tottjait. 

Például elsőbben is egy eléggé elfogulatlan 
gondolkodású, mondhatjuk, ép lelkű fiatal keres-
kedőnek hosszabb beszélgetés folytán kifejtett né-
zeteit mondjuk el. 

Egyéni szempontból kiindult felfogások is al-
kalmasan földeríthetik a tárgyi igazságot: ha egész-
séges értelem s több oldalú tapasztalás szolgálnak 
alapul. 

Egyebek közt e kérdésre: vájjon mi bírhatta 
öt a kereskedelmi pályára; holott eléggé módjában 
állott volna, egyébkép is boldogulhatnia? — ily 
válaszát vettük: Engem — úgymond a müveit fia-
tal ember — különös hajlam vont a kereskedelmi 
pályára, melyet a gyakorlat óta folyton erősbülni 
érzek. S ugy hiszem, az ily tántoríthatlan hajlam-
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ban, melyet semminemű körülmény nem bir meg-
ingatni, a fönnenröl kiszabott rendeltetés nyilatko-
zik. Hála a Gondviselésnek! volt alkalmam ez 
életmóddal mindenkép megismerkednem, s nem is 
vaktában vállalkoztam reá. Előkészületi tanulmá-
nyaim sok fáradságba kerültek, s tán hozzá mond-
hatnám, sok kitürésbe is: de ha ennyi tapasztalat 
s annyi lebeszélés nem ingatták meg vonzalmamat; 
talán ezentúl is híve maradok föltételemnek. Amely 
életmódot pedig valaki elégséges megfontolással 
választ, kellő előkészülettel kezd, józan óvatos-
sággal folytat, egész kedvvel tíz, az nem könnyen 
hagyja cserbe." 

De hát az a sok bukás és a kétes szerencsé-
vel való sorsjáték, mely az Uzért folytonos aggo-
dalommal környezi, nem busítja-e önt? Nem töp-
reng-e az idő s körülmények változata miatt, 
melyek oly szeszélyes befolyást gyakorolnak sza-
bálytalan árapályaikkal az Uzér sorsára, hogy élete 
igen hasonlít a tenger hullámain lebegő hajóban 
utazókéhoz? 

Nem tartozom épen a könnyelműek gondta-
lan seregébe; de az aggodalmakban is határt is-
merek. Vannak bizonyos számításaim, melyek, ha 
nem lennének is épen csalhatlanok ugy hiszem 
szerfölött csalni sem fognak. 

Eddig is ugy tettem lépéseimet, hogy szük-
ség esetére hagytam nyilt utat a visszalépésre. 

Nem elégedtem meg az üzlet egy ágának is-
meretével. Két külön szakmájával már tüzetesen 
foglalkoztam is; rajta leszek, hogy még más rokon-
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nemiiekkel is lehetőleg megismerkedjem; azonban 
legközelebbi szakmámban törekszem, minél kellőbb 
jártasságra szert tenni. 

Hűséges fáradalmam s kitürésem jutalmát már 
eddig is megnyugtatónak tapasztalhatám ; jobb há-
zaknál szerzett hitelem pedig és irott bizonyítvá-
nyaim még biztatóbb reményekre is jogosítnak. 

Nem sietek önállóvá lenni, habár ez hő vá-
gyam. Azt tartom, hogy tanulni s okulni a fogé-
kony kor föladata. Nem szeretném, ha nagy ká-
rokon kellene az okulást megvásárolnom. Nem is 
szándékom soha nagyban űzni a kockát, sem va-
lami igen merész vállalatokkal kisérteni meg a 
szerencse kerekét. Elvem: minél biztosabbra építni 
és kicsinyen kezdve mérsékelten haladni, ugy hogy 
a legjobb számítás mellett is megtörténhető vesz-
teségek igen érzékenyen ne sújtsanak; hanem min-
dig legyen támasz s valami biztosba öltött vagyon. 
Nagyobb gyarapulat mellett persze többet is lehet 
kockáztatni; mert hisz a régi mondás szerint végre 
is aki mer, az nyer; s igy a bátortalan üzér sok-
szor sok hasznot szalaszt el. Azonban mindent 
okkal móddal. Ha a vakmerő mohóság meglakolja 
telhetlenségét: másrészt a túlságos félénkség is 
rajtaveszt ügyetlenségén. 

Eddigi tapasztalataim különösen azon föltétel-
ben erösítének meg, miszerint soha nem terjesztem 
üzletemet annyira, hogy bérelt felügyeletre kelljen 
támaszkodnom. 

Teljesen meggyőződtem a felöl, hogy mai 
nap az igaz hűség a kivételek kivétele. Meglakol-
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tatja azt botorsága, ki a bérelt hűségben bízva, 
maga körül minden mozdulatot örfigyelemmel nem 
kisér. Hitel és bizalom dolgában az tizérnek nem 
lehet eléggé óvatosnak lennie. 

Ha már korunkban a mélyebb emberismeret 
megszerzése az életben való boldogulhatásra átalán 
szükséges: ugy a kereskedelmi üzlet e tekintetben 
jó iskolául szolgál a tanulékony fiatal elmének. 

Eddig szerzett tapasztalataimnak, ugy vélem, 
legtanulságosabb részét teszik azon észrevételek, 
melyek szemeimet meglehetősen fölnyiták a rejté-
lyes cselfogások fölfedezesére. — Reménylem, e 
tanulmányom sok kártól meg fog óvni." 

Fönnebbi állításának felvilágosítása végett a 
mesterséges csalásoknak, néhány igen jelentékeny 
példáit említé föl, melyek bizony eléggé igazolják 
meggyőződését, mely a közmondással azt tartja: 
üngöd gallérjának se higyj már, ha falnak nem 
akarsz menni. 

„Mindazon ismeret — folytatá tovább — mely 
bárminő üzletág célszerű kezeléséhöz szükséges, 
sajátlag bizony nem valami magas vagy mélységes 
tudományból áll: s még is, amint látják, nemigen 
sok jártas ebben. Pedig ép ahoz, ami az egész-
nek magvát teszi, csak egészséges gondolkodás és 
okos önszeretet szükséges. 

Nagyon kevés eset mutatható föl az üzletvilág-
ban arra, hogy saját hibáján kivül történnék valaki-
nek bukása. Gondatlanság, rosz számítás, ügyetlen-
ség, emberismerethiány, és igazat vallva főleg leik-
ismeretlenség okozzák az üzleti bukásokat. Habár 
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a nagyobb üzleteknél s merészebb vállalatoknál 
több is e tekintetben a kivételes eset: még sem 
egészen menthetlen ott is a teljes bukás. Több-
nyire föltalálhatni az alapul szolgáló hibát magában 
a bukásra jutott üzérben." 

Kérdeztetvén: minek tulajdonítja azon szo-
morú viszonyt, hogy a bérelt erőkre oly kevés bi-
zalommal támaszkodhatni? egyszerűen a társodalmi 
viszonyokra hivatkozék, s őszintén bevallá, hogy 
az üzérlet erkölcsi alap nélkül, szintúgy, mint más 
tevékenység, sülyedésnek eredni kénytelen. 

„A szertelen vágyakodás, fényűzés, vak után-
zása mindannak, mi előkelőséget fitogtat ste. korán 
elsodorja a fiatalságot , mely a divat tónusánál 
egyéb életszabályt nem igen vesz tekintetbe. 

A végső ok mindenesetre a hibás korszellem-
ben rejlik, melyet a tanultaknak dolga bírálat alá 
vonniok, s ha lehet, javítmok." 

Ennyiből áll a szeretetre méltó fiatal üzér 
vallomásainak lényege. 

Legyen e felfogás mások szerint korlátolt, 
legyen egyoldalú; legalább mi igen érdekesnek ta-
láltuk, sőt tanulságosnak is. 

Majd az iparos életre vonatkozókat máskor. 
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Néhány szó iparügyeinkről. 
i . 

Nem ritkán hallható a panasz, miszerint a 

kézmü-ipar hazánk több részében ahelyett, hogy a 

viszonyok igényeihez képest cél- és korszerüleg 

haladna, szomorító hanyatlást tanúsít. 

Kiket e hanyatlás vádja legközelebbről érint, 

bármi másra inkább fogják annak okát, mint j ó 

maguk hibájára. 

Többnyire a körülmények mostohaságára, kü-

lönösen erre meg amarra a közös bajra vetik a 

vád egész súlyát; holott minderre sajátlag csak 

egy része eshetik annak. — Aztán melyik az a 

balviszony, melynek némileg hasznosítható oldala 

nem volna; vagy ellenben mely kedvező állapot 

ne válhatnék kártékonynyá balul alkalmazás ál ta l? 

Hazai iparunk sok részben feltűnő hanyatlásának, 

vagy csak tengődő éleiének okait nem nehéz egy 

közös kútfőből származtatni: azonban ez a kútfő 

— legalább csekély nézetünk szerint — bensőbben 

rejlik, mint azt a fölületes itéletti többség gondolja. 

Kétségkivül kényelmesebb dolog a legszem-

beszököbb ürügyekből egyet kettőt elöráncigálni s 

azokban milyen olyan mentséget találgatni; csak 

hogy az örves mentség végre sem eléggé gyámo-

lító, főleg midőn az ellenok uton útfélen felötlő. 

Nem meggondolatlanul szólunk bele ez ügybe. 
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Régóta komoly figyelemmel kisérjük a íársodalom 
e jelentékeny osztályát. 

Nem csak indokaink, de tán közelebbi érint-
kezéseink folytán Dyert tapasztalataink is elégséges 
érvekül s alapul szolgálhatnak a szót emelésre an-
nál inkább, minél őszintébb részvéttel osztjuk ipa-
rosaink jobbjainak mindinkább súlyosodó búsulását 
sorsosaik eltörpülése fölött. 

Hogy ne látnók mi is a gépek növekvő ha-
talmát; hogy ne hallanók annak az országokon át-
száguldó mozdonynak rémletes süvöltését, mely 
vajmi igen fölébreszthetné még az aluszékonyság s 
ábránd híveit is tespedésökböl s üres álmodozása-
ikból!? S igy látva s hallva, amint hogy kell is, 
meg ideje is, hogy ne tudnók, mily ártalmára van 
a mi egyébkint is gyámoltalan iparunknak a lele-
ményes külföldnek gépek által gyorsított munkás-
sága ? 

Tagadhatlan, hogy a mi különben sem vala-
mi magasra fejlett iparunknak csökkentésére a kül-
föld gyárai és gyárszerü iparmühelyei tetemes be-
folyást gyakorolnak. Ennek belátására elég egy 
kis ácsorgás a vasúti raktárak körül. Akár napon-
kint is láthatni ott, hogy körülbelül mi mindent 
szállítnak már messzünnen, mit előbb, a lassúbb 
utazás korában, ahogy ugy bizony csak itthon kel-
lett megkészíteni, ha épen két vagy háromszoros 
áron vásárolni nem akarta fényűzési cikkeit vagy 
talán szükséges házi eszközeit is a honpolgár. 

Mondják, mondogatják iparosaink, hogy, igy 
állván a dolog, lehetlen azokkal a hatalmas gyá-
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rakkal s nagyvárosi népes műhelyekkel versenyez-
niük, hogy igy minden eröködés mellett is tönkre 
kell jutniok stb. Ez állítás némely részben meg-
cáfolhatlan ugyan : de némely részben nem állja 
helyét. 

Igaz, hogy mostani viszonyainkhoz képest fő-
leg a vasutak mentébe eső vidékeken nagyon ne-
héz egyben másban az elhatalmasodott külföldi 
gyárak s fővárosi nagy műhelyek diadalai ellen 
küzdenie különösen a korlátolt erejű vidéki iparos-
ságnak : de a mesterségek mestere = a szükség 
oly tanító, hogy az életrevaló elmét a körülmények-
hez képest azonnal tájékozza; csak legyen a j ó-
z a n b e l á t á s m e l l e t t m é g ő s z i n t e a k a r a t 
is v a l ó d i j a v á n a k h e c s ü l e t e s u t o n v a l ó 
e l ő m o z d í t á s á r a . 

Ha némely kézművesség a gyári készítmé-
nyek által háttérbe szorul is : még marad a mun-
kaszeretö kezeknek elég tennivalójuk; habár, mint 
látjuk, a gépeket már a tüöltögetésre is reá ido-
mította a találékony elme. 

Mindamellett hogy a gépek is kezek irány-
zására szoruluak, nem mindenben éri utói a gépek 
által közvetve készülő mű a kezeknek közvetlen 
munkássága által készültet. És igy bizony jut még 
a gépek dacára is alkalom a sikeres munkálódás 
utján boldogulhatni. 

Tudva van, mikép sokban hitelét is veszté 
már a gyári munka, mely jobbára csak olcsóságá-
hoz képesti értékkel bir; a minthogy némely cik-
kekre nézve a „gyári készítmény" kifejezés szint-
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oly érteményü, mint a „vásári munka", s gyakran 
elégséges a mii értékének leszólására. 

És ez a gyárak versenye folytán, ugy látszik, 
ezután is csak ugy lesz sokban. 

Természetes, hogy amiben a kézműves a gé-
pekkel müködö gyárt utói nem érheti, csak oly 
balgaság volna vele versenyeznie: mintha az egy-
kor nagy hírre kapott szegedi fuvarosok a mozdo-
nyokkal akarnának vetélykedni. — Ott a körülte-
kintő okosság más ösvényt keres erőinek haszno-
sítására, hol a viszonyok más utat jelölnek ki. 

A józan értelem dolga fölismerni: miben cél-
szerű a küzdés, miben nem. Ellenben a megtart-
ható térre vonatkozólag bizony botorság azt gyá-
ván feladni, ami telhető erők kifejtésével dicsére-
tesen megvédhető. 

Szóljanak példák. Panasz hangzik, hogy 
egyes vidéki városokban még a ruhakészitéssel 
foglalkozó iparágak is csökkennek a vasúti össze-
köttetés óta. 

Igaz, magunk is mondhatunk reá példát, 
hogy nem csak Szegedről, de Temesvárról s más 
előkelőbb vidéki városokból kapott megbízásokat 
is láttunk nem csak Pesten, hanem a birodalmi 
fővárosban is. Láttuk hogy előkelőink némelyike 
süteményeket is a fővárosokból rendelt meg; öl-
tönynemüknek pedig nem csak készítését, de még 
tisztítását sem bízta vidéki munkás kezekre. 

Mindebben sok része lehet az elfogultságnak, 
a szeszélynek; de némelyekre—fájdalom! —meg-
győző indokok is vannak. 
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Tudjuk, mennyi függ a kényelmes lábbelitől. 
Nem csodálhatjuk, ha a test súlyát hordozó tagok 
irányában különösen gondos a kényelemkedvelö. 
Ha tehát lábbeli készítetés végett kiválólag számo-
san történnek valamely vidékről megrendelések a 
fővárosokban : elgondolható, hogy az nem hiú 
ürügynél fogva történik; hanem hogy az illetők 
okát érzik annak, miért bizalmatlanok a közelebbi 
kézművesek iránt. 

Saját tapasztalatainkból meritök azon szomorú 
meggyőződést, miszerint egyik másik népesebb vi-
déki városunkban már az a kézművesség is, mely-
nek eredeti magyar műszavai még leginkább iga-
zolják ösrégiségét a nemzeti iparban, s melynek a 
gyárak nem igen lehetnek ártalmára, mégis oly 
hanyatlást tanúsít, hogy tőle a legjogosabb igényt 
kielégítő készítmény csak kivételesen nyerhető szer-
fölötti áron s gyakran hosszas türelem mellett. — 
Ok tudják miért. Azonban mi is elmondhatjuk; a 
minthogy meg is érintjük majd a maga helyén. 

Ellenben volt alkalmunk tapasztalhatni, — 
nem ugyan saját költségünkön, — hogy a bécsi 
varga az alkalmas lábmérték vagy az elviselt csiz-
ma beküldése mellett távol vidékekről, a többi 
közt alföldi városainkból, sőt Temesvárról is több 
ízben kapott megrendelés nyomán a kiszabott időre 
pontosan küldi szét bárhová hiteles ismerőinek kel-
lőleg kiállított munkáit, még pedig a jó készít-
ményt aránylag elég jutányosán. 

Szabóknál s egyébnemü kézműveseknél is gya-
koriak az ily tapasztalatok. Vájjon mi oknál fogva? 
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Mi sem tagadjuk a közönségesen emlegetött 
okokat: de másrészt az ellenkezőt bizonyító ta-
pasztalatok sem hiányzanak. 

Tudunk eseteket, hogy némely iparcikkekért 
nagyvárosiak is fölkeresik a vidéki városban tele-
ptilt jó iparost; tudunk p. kisvárosi órást, csizma-
diát, lakatost, kiknél nagyobb városhoz közelebb 
lakók, sőt épen nagyvárosiak is többször tettek 
megrendeléseket. — Hát ez mit bizonyít? Nem 
azt-e, hogy valamint a jó bor cég nélkül is elkel: 
ugy bármi érdemes műipar, ha nem is azonnal, de 
kivívja elismertetését s méltányoltatását; ha becsü-
letes uton hitelt szerez magának. 

Az állatok ösztöne távolban is megsejti a 
fentartásukra valót: hogy ne szereznének tudomást 
az emberek olyasmiről, minek közvetlen anyagi 
hasznát érezik? 

Ennyiből is látható, mikép a dolognak másik 
oldala is van, melyet nem igen szoktak az érdek-
lettek tekintetbe venni. Erről az olvasók engedel-
mével lesz még egy-két szavunk. 

I I . 

„Kinek nem inge, ne öltse magára." Nem 

megszólási viszketegböl, hanem ügyszeretetből s 

az igazságnak hódolva elmondjuk, el kell monda-

nunk hazai müiparunk fejlődésének azon belső aka-

dályait, melyeknek megszüntetése legtöbbnyire ho-

nosink erélyes elhatározásától s lelkes buzgókodá-

sától függ. 

Kénytelenek vagyunk az Ugy érdekében s az 
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igazság földerítése végett a nemrég multakra visz-
szapillantgatni. 

Mily különbség van a hajdani s mostani ipa-
ros között: Kakas Márton élclapja néhány évvel 
ezelőtt rajzban tükröztette elénk. De a rajz csak 
külidomra szorítkozik inkább, csak egyes mozza-
natokat tüntet föl. — Kisértsük meg a szembeállí-
tást kissé körülményesebben s hatoljunk, ameny-
nyiben lehet, a dolog velejére. 

Napjaink divata sokban kedveli a mérkőzést. 
Mérköztessük tehát gondolkodásmódunkat elődeinké-
vel, de elfogulatlanul; hadd lássuk a gyakorlati 
eszélyesség hol nyilatkozik inkább? 

Valóban nem csekély különbség mutatkozik 
csak a négy-öt évtized előtti s mai iparos osztály 
között is. Mondhatnók talán az iparos osztály az, 
melyen az ujabb kor szeszélyeinek hatása legin-
kább meglátszik, kiváltkép mostani irányzatánál 
fogva a divat számos hódoló híveit nyeri köréből. 

Kisebb városokban hangadó szerepök is le-
vén, már-már a felsőbb rangúak utánzásával bol-
dogtalanítják magukat. — Hogy is ne? Ha a fa-
lusi pór kivetkőzve szűrből subából, jóféle posztó-
ruhát visel, mig a fehérnépe már dúsan selymes-
kedik is : hogy ne rúgtatna az iparos is egy pár 
fokkal folebb? hisz a földművestől sokban külön-
böznie kell! 

A kézművesség a művészettel határos, ez pe-

dig a tudománynyal rokon; tehát a magyar sógor-

ság szerinti közel atyafiságnál fogva miért ne ran-

goskodhatnék az ipar embere, miért ne utánozhatná 
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a társodalom legelőkelőbbjeit, kikkel gyakori érint-
kezésbe juttatja mestersége? 

S igy megy a haladás buzgó versenynyel föl-
felé eröködve, hogy annál mélyebb legyen a bu-
kás; aminthogy bőven tapasztalható is, mint visz 
a fölfelé túleröködés igen gyakran lefelé. Nem is 
lehet a botor fenhéjázásnak üdvös következménye. 

De lássuk, mily életmóddal boldogultak azon 
iparosok, kik inkább kézműveseknek neveztettek. 

Családi köreikben valamint céheikben ragasz-
kodtak az ősi hagyományos szokásokhoz, melyek-
nek némely részbeli gyarlóságait is eléggé pótolta 
az a kedélyes apori (patriarehalis) egyszerűség s 
nyilt becsületesség, melyet a mai divatos világ 
iparosa már amúgy orrfintorgatva cibakos ósdiság 
nak vagy épen sötétagyú bigótságnak nevezget 
ugyan : de tettleg nem bir megcáfolni, annál ke-
vésbé meg8zégyeníteni. 

Azonban mit érne csupán átalán dicsérget-
nünk a multat, vagy egyes odavetett vonással elő-
nyét magaszfalnuuk? — Nyuljunk a dolog lénye-
gébe. Hadd lássuk, van o oka a mai eluriasodott 
iparosnak szánakoznia egyszerüebb elődeinek egy-
ügyfiségén ? 

Azok , kik holmi külmiveltség látszatával tet-
szelegnek s némely ügyesebb modor elsajátítása 
következtében elökelöbbséget igényelnek, amúgy 
félvállról mosolygva gúnyolgatják a természeti egy-
szerűséghez közelebb álló elődök szokásait s egy-
ben másban olykor gyermeteg szertartásait; pedig 
az ö mesterkélt ferdeségeiken van biz' elég oka 
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az igazán gondolkodónak nem annyira mosolyog-
nia, mint inkább komolyan sajnálkoznia. 

Nem csoda, ha az élchajhászó könnyelműség, 
— mely bárgyú elménckedést űzött a „boldogabb 
idők a táblabiráinak, majd a tudomány embereinek, 
végre saját bálványainak kigunyolásával, — némely 
balkinövések miatt folyton népszerütleniteni igye-
kezett az iparos céhtestületi intézvényeket is, s 
átalán kárhoztatá azon rendszert, melynek egykori 
jótékony befolyása épen annak kimultával érezhe-
tő; minélfogva mindinkább tapasztalható is már az 
illetőknek utána való vágyódása. 

Miért ne méltatnók azt itt alkalmilag részle-
tesebb fölemlítésre? 

Nemzeti intézményeink szervezetes mivoltából 
fejlett ki a céhrendszer, s mint a nemzeti szerves 
élettörzsnek eleven sarjazata izmos gyökerek által 
szivta be életerőit. 

Olvassuk át a régebbi céhtestületek rendsza-
bályait; kérdezzük ki az idősebb iparosokat, kik 
még itt-ott virágzó állapotú céhek tagjai voltak; 
elmondják ők híven, mily jótékony befolyásuak 
valának azok az iparos testületek közbecsületéuek 
s egyszersmind a tagok erkölcsi épségének, sőt ez 
által anyagi jólétének is biztosítására! Ha tán oly-
kor megnebezíték is a testületbe léphetés jogát; 
de aztán a birálatos befogadás utján bekebelezetteí 
éreztették ám a testvériség jótéteményeit. 

És e szorosabb kapcsolata s mintegy össze-
rokonitó befolyása a céhszervezetnek egész le az 
inasig terjedett, kit úgyszólván saját gyermeke 
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gyanánt tekintett az igazlelkti iparos mester. En-
nélfogva lelkismeretes kötelességének tartá a befo-
gadott növendéket nem csak a mesterségéhez 
tartozókba kellőleg beavatni, hanem különösen val-
láserkölcsileg képezve minél becsületesebb polgárrá 
nevelni. 

Mily módon igyekeztek e célnak megfelelni : 
részletesebben elmondhatjuk. 

Az egykori iparosok belső viszonyai. 

I . 

Alaposabb összevetés végett kissé körülmé-
nyesebben kell tárgyalnunk az egykori iparosok 
belsőbb viszonyait, hogy láthassuk, minek hiányá-
ban sínylenek a mostaniak. 

Mint tudva van, az elemi közoktatás célsze-
rüsitéséhez hazánkban itt ott meglehetős törekvéssel 
közelednek : s mégis igen sok teendőnk van még 
e téren; sőt inkább szaporodni látjuk ebbeli aggo-
dalmainkat. 

Különös dolog nemde? hogy évtizedek előtt 
az eféle ügy kevesbbé látszott égető kérdésnek: és 
mégis, mint mondani szokás, jobban meg voltunk 
a házi kenyérrel táplálkozva, mint ma a legdrá-
gább piaci tápszerekkel. 

A nyilvános elemi oktatásra áldozni röstelke-
dök örömest hivatkoznak arra, hogy hisz apáink 
kevesebbel is beérték stb.; de azt nem tudják, 

3* 
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vagy tudni nem is akarják, hogy még akkor ke-
vesebb volt ám a bomlasztó hatás, mely ellen a 
növelésnek küzdenie kell, holott most mégannyi 
tiditö szer sem elégséges már a széltében romlott 
lég tisztítására; aztán hogy akkor a házi növelés 
oktatással is járt; különösen az iparos műhelyek 
egyszersmind családi iskolák voltak, melyek olykor 
az egész elemiskolai tanfolyamot pótolták. 

E sorok irója igénytelen egyéniségén kivtil 
akárhányra emlékszik, kik az iparos műhelyben 
végzett elemi tanulmányaik folytán léptek a latin 
iskolákba, alig érintve a mostoha állapotú úgyne-
vezett triviális iskolákat, — és bizony nem egyszer 
túltettek a költségesen oktatott urfiakon. 

Mily hathatósak valának ezen szülői oktatá-
sok! mennyi szédítő viharnak ellenállni képesek 
ama szilárd valláserkölcsi elvek, melyeket egy-egy 
„ i g a z á n o k o s a t y a , i g a z á n s z e r e t ő s j ó 
a n y a " a gondosan nevelt gyermeki lélekbe befor-
rasztott 1 

Lehetlen a kegyelet legbensőbb érzése nélkül 
emlékeznünk e „ v a l ó d i s z ü l é k r e . " Mennyit 
tőnek ezek bölcs növelésök által a hazának, ha 
nem koptatták is annak nevét annyiszor, mint ma 
szokás: azt igaz hálával ismeri el mindaz, kinek 
tudomása van e szerény, de gazdag érdemekről. 

A vasárnapi iskolák hiányát — legalább vi-
déki városokban — akkoron a templomban tartatni 
szokott délutáni vallástanítások pótolták , melyekre 
a mindkét nembeli ifjúság minden kivétel nélkül 
köteles volt megjelenni; s eközben különösen az 
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iparos ifjúság, söt a többi cselédség is, még a 
serdültebbeket sem véve k i , nyilvános kikérdezés 
alá is került. 

Iíykor a hiterkölcsi dolgokban, az emberi kö-
telességek ismeretében tudatlannak talált nyilváno-
san pirult társai és gondviselői előtt. Mert hol ép 
érzület honolt, ott az idősebbek is örömest jelentek 
meg a délutáni lelki oktatásokon; habár az saját-
lag az ifjabbakhoz volt alkalmazva; hanem a gon-
dos „atyám uraimék" — igy nevezte az iparos if-
júság akkoriban mesterét, — vagy a tisztes házi 
asszonyok szívesen hallgatták a gondjaik alatt le-
vöknek szóló oktatást, hogy a szerint taníthassák 
azokat otthon, s a szokásos kikérdezéskor hivat-
kozhassanak a lelkész által mondottakra. 

A vasár- és ünnepnapok valóban a szellemi 
gyarapodásra fordítattak a vallásos családi körök-
ben. A délelőtti egyházi beszéd meghallgatására 
mindaz, kitől telt, elment; a családfő erélyesen 
sürgette azt. És hogy akarata teljesültéről bizo-
nyos legyen : otthon azonnal vizsgálat alá vonta 
az illetőket. Aki a jelen lenni kötelesek közöl az 
Isten igéjének magyarázatából nem birt illő tanul-
ságot felmutatni, pirulással vagy böjtöléssel, vagy 
egyéb fegyelmi büntetéssel lakolta meg engedetlen 
hanyagságát. E szigor valóban jótékony hatású 
volt. Ezenfölül sok helyütt elővette az iparos mes-
ter vasár- és ünnepnapon, söt gyakran a hétköz-
napi téli estéken is e vagy amaz épületes könyvét; 
abból olvasott fel háznépének, s aztán munka közt 
is folyt ily épületes olvasmányokról a beszéd. 
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Történt sok családi körben számtani gyakor-
lás amúgy kréta nélkül, főleg vasár- és ünnepnapi 
délután irásgyakóriásra szorította inasát s ifjabb 
legényeit a jó mester. Többnyire maga volt az 
oktató, vagy övéi közöl az alkalmasbbat vagy is-
kolázó fiát birta arra saját felügyelete alatt. 

Munka közben a műhelyekben vallásos éne-
kek hangzottak aszerint, ahogy azt az egyházban 
szokta volt az egész nép énekelni. 

Hogy ne hatotta volna át ily öszbangzó ének 
a fogékony lelkeket, midőn évtizedek multával 
annyi zürhang, annyi életviszontagság sem tépte 
ki azokat kebleinkből! Mintha most is hallanók 
azokat a szelid érzésre, vallásos hangulatra ger-
jesztő dallamokat, oly élénken viszhangzanak szi-
vünkben a gyöngéd kor e kegyeletes emlékei ! 

Ily házi iskolák pótolták egykoron a közös 
tanodák Ugyefogyottságát. 

Nem méltán nevezte-e az ily módon nevelt 
iparos az ö atyahelyettes mesterét holtaiglan „ta-
nító uram"nak, vagy többnyire „atyám uram"nak? 

Im igy volt ez akkor és ott, hol s mikor a 
legmostohább körülmények dacára is több családi 
boldogság volt tapasztalható, mint a szellemi meg-
hasonlottság napjaiban; mert a rangvágy kórsága 
kevesbbé bolygatta az ép sziveket, a munkaszere-
tet megóvta az egészséges elméket elérhetlen célok 
utáni hiú törekvéstől. Ki mit választott, abban 
igyekezett erőit s tehetségeit gyakorolni, magát 
kiképezni; s ha tán a mostoha viszonyok másra 
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fordították is, de alapelvének híve maradt a be-
csületes szív balkörülményei Közt is. 

Mindezt nem ugy említjük, mintha valahol 
m i n d e n k i v é t e l n é l k ü l igy történt volna: ha-
nem mert nagyobb mérvben volt ez tapasztalható, 
mint ma. Es ahol igy történt, következménye meg-
elégedést szerző jólétben mutatkozott; legalább a 
maihoz hasonló viszásságokat bizonyosan nem szült. 

Hogy az iparosság utján boldogulhatás nem 
annyira függ a közügyek ilyen vagy amolyan ál-
lapotától : láthatni a ma is tisztességesen elélni 
képes iparosok sorsából. Kisértsék meg a kézmű-
vességet kezelök ildomos elődeik cselekvésmódját: 
meg fognak győződhetni nemsokára, hogy a ne-
hezebb körülmények dacára is vannak célhoz ve-
zető becsületes módok. — Ha Péter és Pál ma is 
igazolni birja ezt tettleg, miért ne birná János és 
István? Csak a természetes gondolkodásnak hasz-
nálata és az akaratnak kellő kifejtése szükséges 
arra, hogy okosan körültekintve fölleljük az igaz 
ösvényt s azon bizton haladjunk. 

Van biz erre itt-ott még most is néhány pél-
da, mely a sokszorosan bepauaszlott s megvalljuk 
nem épen ok nélkül vádolt közviszonyaink dacára 
is igazolja a fönebb érintettek valóságát. 

Már ha az, ami mintegy kivételesen történik, 
átalánosul : vájjon nem előbb remélhető-e, hogy a 
méltán vádolt helyzet is mindinkább jobbra válto-
zik, mint ha folytonos zúgolódás mellett is csak 
minmagunk ernyesztésével tetemesen elősegítetik a 
viszonyok mostohasága? 
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Micsoda? Hát önök a középkori sötétség felé 
közeledést oliajtnak? Mondja tán az ujabb vívmá-
nyok valamely dicsőítő leventéje, ki a multak 
iránt minden parányi elismerést kancsal szemmel 
tekint. Igen uraim, mi már nem egyszer mondot-
tuk, hogy a valódi jót mindtinnen elfogadni, a ro-
szat pedig, bárhonnét jöj jön, elvetni józanság el-
véül tartjuk. 

Nem csak a közép-, de bármely kornak vagy 
világrésznek üdvös intézményeire is örömest hivat-
kozunk : ha azokból hasznos befolyás háramlik 
sajnos állapotaink enyhítésére. 

Addig is, mig e tárgyra vonatkozó nézetein-
ket teljesebben elöadnók, kinyilatkoztatjuk, mikép 
észrevételeink n e m c s u p á n e g y é n i v é l emé-
n y e n a l a p u l n a k , k ü l ö n ö s e n p e d i g n e m 
m a g á n é r d e k e l é r é s é t v a g y v é d e l m e z é -
sét c é l o z z á k , h a n e m e g y e d ü l a v i z s g á -
l a t a l á ve t t ü g y n e k j a v á r a i r á n y o z v á k . 
Ha más nézetek inkább szolgálnak e célnak: le-
gyenek általunk előre is üdvözölve. Önzetlen tö-
rekvésünk nem c s a k az e l t é r ő , de az e l l en-
t é t e s véleményt is tiszteli; c s a k i g a z á n be-
c s ü l e t e s és k ö z j ó r a i r á n y z ó s z á n d é k nyi-
latkozzék abban. Ennyit egyelőre a mult számbeli 
szerkesztői jegyzetre. Győzzön ami jobb! 

I I . 

Ha egyetlen árva szóval való ellenvetés sem 
hatna füleinkhöz : mégis eléggé elgondolnók : mily 
ellenvéleményeket ébreszthetnek imént nyilvánított 
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nézeteink a különböző elmékben. — Azonban sem 
a mi igénytelen gondolataink, sem azok ellenkezői 
nem kérkedhetnek eredeti sajátsággal. — Mindezen 
pro és contra eszmék megszámlálhatlanszor el vol-
tak már mondva s el fognak még mondatni, mig 
az emberi vélemények tusája meg nem szűnik; 
annak pedig csak a kimúlás vet véget. 

Az élet mozgalmait ellenkező elemek, össze-
ütköző elvek, súrlódó eszmék, vegyes irányú tö-
rekvések ste. képezik. 

Ki követelheti, hogy szavai mindünnen egy-
iránt viszhangozzanak ? 

Részünkről nagy nyereségnek tartanok: ha 
az érintettek által komoly gondolkodást és a va-
lódi cél íelé törekvésnek csak némi lendületét si-
kerülne fölgerjesztenünk. 

Nem hatunk eléggé a dolgok lényegébe? egy-
oldalúlag fogjuk fel a viszonyokat? Vagy tán a 
nem épen hibásan találgatott bajoknak gyógyszerei 
iránt tévedünk? — Álljon elő tehát a mélyebben 
látó, a többoldalúlag vizsgáló, a gyógyszerek föl-
fedezésében szerencsésebb. — Csak igaz ügyszere-
tet sugallja a szót, 8 menten minden selejtes szán-
déktól küzdjön az igazán jó akarat, a közjóért 
buzgó meggyőződés : akkor remélhető jó siker az 
eszmék súrlódásából. De erre szükséges föltétel, 
hogy tudjunk okot adoi s elfogadni, mint azt a 
vitatás szabálya követeli. 

Bizonyára kevesbbé vitatnók a felhozott érve-
ket : ha az ügy nem volna a legégetőbb társodalmi 
kérdések egyike, és ha a legközelebbről illetők 
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részéről nem tapasztaltuk volna észrevételeink he-
lyeseltetését. Söt ép az iparos osztály legérdeme-
sebb tagjainak érzelmeit tolmácsoltuk az eddig 
mondottakban. Erről elég alkalmunk volt meggyő-
ződhetnünk. 

Minél kevesbbé sajátink a nyilvánított észre-
vételek : annál nagyobb nyomatékuaknak tartjuk 
azokat. 

Az egyoldalúság vádját annyiban vonhattuk 
tán magunkra; mert kevesbbé emelhetünk ki né-
mely nem tőlünk függő viszonyokat s kényes kö-
rülményeket; de fájdalom! elégséges tudomásunk 
van róluk, s nem is palástoljuk. 

Elismerjük szívesen, hogy bizony közös ba-
jainknak nem csekély része hárítható a mostoha 
körülményekre : de valóban még sem oly átalán, 
mint ahogy azt némelyek azokra rovogatják. 

Kétségbeejtő sors volna: ha e részben tőlünk 
semmi sem függne. Csekély értelmezéssel kimutat-
ható, mily ösvények tárulnak a becsületes törek-
vésnek boldogulhatására még a kedvezőtlen viszo-
nyok közt is; c s a k t e n n i a k a r j o n s t ű r n i 
i8 t u d j o n . S e két erényben kitürö legyen. 

Fárasztó okoskodás mellöztével azonban in-
kább majd csak gyakorlati tényekre utalunk. 

Ismerünk hazánkban egy-két helységet, mely-
ben épen a mostoha körülmények beállta óta tapasz-
talható az iparnak nagyobb lendülete és az iparo-
soknak meglepő gyarapodása; holott bizony azon 
korszakban, melyet a mostanihoz képest most is 
„boldog világ"nak nevezgetnek, sokkal több mód 
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lett volna boldogulniok : hanem mig akkor a köny-
nyen eszközölhető jólét korcsosodásra szédíté; utóbb 
a sanyarúság hozta a félkegyelmtieket ismét észre. 

Lássuk a dolgot élö példában. 

A többi közt D. mezővárosban mintegy 30 
évvel ezelőtt szerfölött elszaporodván a korcsmák, 
annyira elcsenevészedett a környékbeli népség, kü-
lönösen pedig a helybeli iparos osztály, hogy a 
legélelmezöbb kézmüvek céheiben is alig találko-
zott már olyan, ki keresményéből tisztességes ház-
tartást lett volna képes kimutatni. 

Mint a napjainkban is tapasztalható akárhány 
ily jelenségből tudhatni, a szeszes italok mételye 
leggyorsabb hatású szer a társodalmi jólétnek s 
minden családi boldogságnak földulására. 

Példaadók hiányában s a hatósági felügyelök 
elszunnyadtával csakhamar vesztüknek indultak a 
D. mezővárosi iparosok testíiletenkint. Ugyanis 
nem levén a fegyelmi szabályoknak erélyes végre-
hajtója, sem sürgetője , odáig sülyedett egyné-
mely céhtestület, hogy tagjai silány tengödhetés 
végett majdnem kivétel nélkül többnyire az irgal-
matlan uzsorások napszámosaivá alacsonyultak. T. 
i. eszélytelen életmódjuk miatt végleg elszegényed-
ve s hitelöket is vesztve nem birták a mesterség-
höz kellő anyagot első kézből, nagyobb mennyi-
ségben, illő áron s kellő időben megvásárolni; s 
igy vagy csak apránkint s kétszeres áron juthattak 
ahoz a második, harmadik kézből, vagy a meg-
szorultság miatti hitelezésért súlyosan adóztak, vagy 
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a kereskedő kénye szerinti áron elszegődtek darab 
számra feldolgozni az általa szerzett nyers anyagot. 

Valóban szomorú érzéssel emlékeznek még 
utódaik is e zilált állapotra, tudván, mily egészen 
máskép lehetett volna az akkoron abban a jobb 
világban, melynek váltó pénzeért is többet lehete 
kapni, mint a mai hangtalan pengőért! 

S irne a jobb eszmélet, vagy a sors szeszé-
lye, vagy cáfolata, vagy minek is mondjuk, mily 
fordulatot idézett elő! 

Nem csekély meglepetéssel lát juk, hogy 
ugyanott az iszákosság mételye a sanyarúbb idők 
óta mindinkább szüneclezvén, azon iparosoknak, 
kik, a maihoz képest majdnem arany korban, ugy 
alászálltak s elsatnyultak, — mérsékeltebb életű 
utódai a mostoha idők folytán mindinkább éledez-
nek s élelmességök által szépeden lépesednek is. 

S minthogy a széttágult testületi kapcsolatot 
ismét összébb fűzni törekszenek: az értelmes felek 
Ugyefogyottabb társaikat sem engedik annyira el-
nyomorodni a kíméletlen hitelezők körmei között; 
hanem rajta vannak, mig lehet, hogy az uzsorá-
sok egykori martalékait is kiemeljék a nyomorból. 

Az ily testületi törekvés jótékony befolyása 
mind a családi körökben, mind a községi életben 
máris vidító jelenségeket tüntet elő. 

A józanabb gondolkodású iparosok elfigyelve 
az ujabbkori eszmék fejleményeit, természetesen a 
jobb irányúakat, mind a közoktatás s közmivelö-
dés, mind a helybeli szegénység ápolása iránt cél-
szerű intézkedésekről gondoskodnak. E szép tö-
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rekvéseknek máris örvendeztető gyümölcsei tapasz-
talhatók. A szellemi igényeknek megfelelő diszes 
tanoda és községi kórház létrehozása lelkes törek-
véseiknek legközelebbi feladata. Ez iránti buzgal-
muk valóban dicséretre méltó. 

Ebből is látható, hogy a jószándék kivitele 
nincs épen időhöz kötve : de igen ís, hogy bizo-
nyos üdvös elvek s alapföltételek a körülmények 
ilyen vagy amolyan alakulása dacára is létesítik 
jótékony eredményüket. 

Mit gondol a szives olvasó, vájjon előre ha-
ladnak-e D. mezőváros iparosai az utóbb felkarolt 
irányban? — Nemde előre; hogy is ne? 

Azonban biz ők hátrafelé is tekintgetnek, sőt 
törekednek is, azon őseik példáit szedegetvén elő, 
kik a rókaprémes menték egyszerű divata mellett 
szigorúbb erkölcsi elveknek hódoltak s a családi 
tűzhelyt legkedvesebb mulató helyül tekintették. 
Fölélesztik nagyapáik emlékeit s jámbor hagyomá-
nyait és okulnak apáik bűnein. — Ez teszi jobb 
jelenjük s boldogabb jövőjük alapját. 

Aki nem hiszi, hogy ez ut célra vezető, ki-
sértse meg; tegyen próbát önmagán: 8 jót állunk 
érte, nem fogja megbánni. 

I I I . 

Ne vegyék zokon a jó iparosok, ha irántuk 

való bensőbb rokonszenvünk nem birja eltitkolni, 

amit javukra üdvösnek hisz. — E meggyőződés 

kényszeríti annak nyilvánítását, amit balirányu cse-

lekvéseikben károsnak látunk. 
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Mily óvatosak vagyunk állapotaik taglalásá-
ban: meglátszik abból, hogy habár többnyire leg-
bensőbb köreikből merítjük hiteles adatainkat: a 
súlyos vádakat mégis csak igen megszürten s in-
kább távolról éreztetjük. 

Érintett átalánosabb kifogásaikon kivül sűrű-
en hallatják még az eféle ellenvetéseket is : „Ho-
gyan állíthasson most ki különösen a vidéki iparos 
mester a mai szigorú követelményeknek megfelelő 
munkát? miután maga nem tehetvén mindent, sok 
részben a segéderőkre kell támaszkodnia; az iparos 
legénység pedig a mostani viszonyok közt olyan, 
hogy inkább parancsol, mint engedelmeskedik. 
Alárendeltségről már az inas sem örömest hall. 
Fegyelmi szabályokról szó sem lehet ste. A leg-
hathatósabb buzdításokkal sem igen érhetni célt. 
Becsület ügyének, jövőbeli hitelének emlegetésével 
mit sem eszközölhet a mester; nagyon kevés van 
a mai bérenc munkások közt, kit ily szellemi ind-
okokkal jelentékenyen ösztönözhetni. Mert az ál-
lapotok ingatagsága, a helyzeti bizonytalanság, 
csupán az eshetőségekre számítás, meg a folytonos 
aggály s a pályaszakítástól való félelem ugyszólva 
csak napról napra tengődövé silányítja az életet. 

Egyrészt e lehangoltság, másrészt holmi ked-
venc képzeletek, melyekben főleg az ifjabb elmék 
örömest ringatódznak, mindenkép oda irányulnak, 
bogy őket valódi jövőjük iránt érzéketlenekké te-
gyék 8 különösen minden szakbeli törekvéstől el-
idegenítsék. 

Ily fásultságban aztán nem csoda, ha csak 
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puszta kénytelenségből munkáló géppé Ielketlene-
dik különösen az iparos ifjúság. Miért képezze 
magát egész buzgalommal a választott iparágban? 
miért serénykedjék feszült munkával biztosítani jö-
vőjét: ha a besoroztatást ugy sem kerülheti k i? 
E búsító gondolatában a legnagyobb rész mámoros 
mulatságot keres szórakozásul, s a korcsmai szi-
lajságok oly örvények felé szédítik, melyekből alig 
bir többé félépséggel kibontakozni, s melyet, ha 
kilábolt is némileg, élte fogytáig kénytelen meg-
sínyleni." 

Ilyen s e nemft panaszt sürüen hallatnak ipa-
rosaink, midőn a méregdrága áron készített hibás 
munka miatt vádoltatnak. 

Nem tagadjuk, nem tagadhatjuk, hogy e kö-
rülményeknek csakis lehangoló befolyása lehet az 
illetőkre; hisz nem egyszer voltunk tanúi, mint 
búsítá már évekkel előre az újoncozás sejtelme 
egy-egy katonasorba eső iparos ifjú keblét, hogy 
majd aztán sodrából kivétetve ugy sem folytathatja 
azt, amihez kedve volna. 

Ez és az ehez csatlakozó számtalan balkövet-
kezmény két8égkivül súlyos ellenokul szolgál; nem 
is tudnók, még akarva sem, mindezt észokokkal 
megvédni. 

De ha mindezeken segíthetni tehetségünkön 
kivül esik : megtörjünk-e azért a kényszerűségnek 
bármennyire nyomasztó súlya alatt? s akármennyi 
megmenthető javunkat bárgyuan odavessük-e: mert 
e végzetszerű akadály fejlődési utunkba gördült? 
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Ne ügyekezztink-e inkább e mostoha állapot kár-
tékony hatását lehetőleg mérsékelni? 

Mindennek meg van a maga nyitja és nem 
szükséges, hogy épen rókatejet szopott légyen, ki 
böcsUletes cél felé törekedve a balviszonyok torla-
szai közt is megleli útját. Csak a kislelkü csügge-
déstöl menten józan eszmélettel körültekintsen, s 
elég férfias erőt gyűjtsön a nehéz körülmények közt 
is célra juttató munkásságát lehetőleg sokszorosít ni. 

A példák hosszú sorával bizonyítható be, hogy 
a valódi életrevalóság, mely a „tenni tűrni" tudás-
ban növeltetett, néhány év föláldozása mellett sem 
esik ki hivatása ösvényéből; sőt még az ellenkező 
körülményeket is ügyesen felhasználja rendeltetésé 
nek elérésére, óvatosan tartózkodva ama gyáva-
ságtól, mely az ínye elleni helyzetben azonnal el-
veszti kedvét minden jobb törekvés iránt. —• Nem 
szükség e végett a külföld élelmesebb nemzeteire 
utalnunk; a bazánkbeli fajok közt is föltalálhatjuk 
a szemes életrevalóságnak kiváló példáit. Vajha 
okulásunkra szolgálna azoknak megfigyelése! 

Persze hogy ily viszonyokkal szemben egé-
szen másDak kell lenni a növelési módnak, hogy 
annak vértezete megóvja a keblet két veszélyes 
szélsőségtől, t. i. egyrészt a könnyelmű túlbiza-
kodástól, másrészt a bárgyú csüggetegségtöl, sőt 
még a legkedvezőtlenebb körülmények közti elfa-
nyarulástól is; — ellenben elég erőssé szilárdítson 
a még oly sanyarú állapotban való kitürö munkás-
ságra s közcélú nemes törekvésre. Vajmi sok épü-
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letes példát tár elénk ilyesmire a nemzetek törté-
nelme 1 

Csak már értelmiségünk ébredne jobban an-
nak belátására, amit életmentésünk végett követ-
nünk kell; nehogy az álomkór tetterőinket annyira 
ellankaszsza, hogy végre felocsúdásunk késő le-
gyen. — Ki délig alszik, elaludta az már az ebé-
det is, s alkalmasint estebédje is szűken jnt ki 
holmi csekély maradékból! 

Könnyen találkozhatik akárhány, ki majd el-
lenünk veti, hogy mindez csak olyanforma tanács, 
mint midőn a tudományos elmélkedéseibe elmerült 
tudósnak — némelyek Kölcseyről is beszélik ezt 
— lélekszakadva jelenté szolgája, hogy a háza ég 
feje fölött, s a tudománybuvár egész közönynyel 
feleié: „tehát oltsátok el", midőn pedig a szolga 
fölingerülten kiáltá: de nagyon ég ám! „tehát na 
gyon oltsátok" mondá a gondolataiba sülyedett 
tudós egész közönynyel; egy másik pedig a szinte 
ezen hírrel tanuló szobájába rohanó cselédet ily 
szóval utasitá odább : mit háborgatsz ily semmisé-
gekkel; nem hozzám tartozik ez, mondd meg pa-
uaszodat a háziasszonynak. 

E furcsa válaszok csak azt mutatják, hogy 
az egyébbe elmélyedett tudós urak csak ugy, mint 
hajdau a mértani köreivel foglalkozó Archimedes a 
halállal fenyegető ellenség megtámadását, — észre 
sem vették a köröttük történő dolgokat 8 csupán 
a vizsgálat alá vont tárgyra feszült vala egész el-
méjük. 

De bizony részünkről, hiszi vagy nem hiszi 

6 



a jó olvasó, nem fél vagy épen valahányadrésznyi 
elmével szólunk az ügyhöz; hanem e régi gondunk 
tárgyát egész figyelemmel kísérjük, és annak, ki 
amúgy félvállról suttyantja felénk, hogy könnyű 
nekünk az Íróasztal mellől ezt meg amazt az idét-
len elméletet dudolnunk ilyen meg olyan helyzet-
ben, mellékesen csak annyit mondunk, hogy ha 
szivünk ugy elfásult volna, mint akárhány légver-
desöé: akkor már nagyon is könnyű lenne az 
olyannál is olyanabbakat eldarálnunk. De nem 
puszta szóhangoztatás ám feladatunk; aztán meg 
bizony elég búgonddal összevetegettink mindenne-
mű körülményt a végett, hogy a lehető legsikeres-
bet ajánljuk honosinknak. 

Mit tudja a nem gondolkodó, mit tesz igazán 
gondolkodni, és ehez képest mennyiben könnyű e 
vagy amaz állítást a nyilvány elé mondani? Bez 
zeg ám, ha csak légből kapott okoskodásokkal elé-
gednénk meg : de mert tényeket akarunk szólal-
tatni tények ellenében, és a gyakorlati élet fattyú 
kinövéseit ellensúlyozni kivánjuk annak ép szüle-
ményeivel : a korhadt nemzedékkel szembe kell 
állítnunk a romlatlan korok egészséges szülötteit, 
a korcsokéval a felüdültekét. 

Azonban ne tépelődjünk szerfölött a szélté-
ben elágazó vélemények miatt, habár biz ebből 
mind igen sok üdvös tanulság vonható el, hogy 
mikép méltányoljuk egymás jószándékát. Fődolog 
ezennel kifejeznünk : mikép áll az iparosokon, hogy 
saját nem csak szellemi, hanem anyagi érdekök 
végett is mint igyekezzenek jobbféle iparos sarja-
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dékot képezni; holott láthatjuk, mint ajánlja fel 
erre közreműködését már sok olyan is, ki annak 
közvetlen hasznát alig tapasztalja, s önérdek által 
épen nem ösztönöztetik reá. 

Részünkről főleg komoly szándékot vélünk 
szükségesnek a célszerüleg szervezendő iparos tes-
tületekben, és az igazi akarat kellőleg egyesülve s 
kölcsönös buzdítás által mindinkább erösbbtilve so-
kat létre hozna, minek örvendetes eredménye köz-
becsületökre s közjavukra is fogna szolgálni. 

De legelsöbben is igazi szilárd akarat kell 
arra, hogy mostani számtalan elő- és balitéleteik 
elvetésével mintegy szellemileg megujhodtan össze-
forrjanak és, habár az ujabb idő követelményei 
szerint némileg módosulva, szervezködjenek ismét 
tömör testületekké s ugy aztán a valódi egyesülés 
alapján Ugyekezzenek azon jelentékeny feladatot 
megoldani, melynél fogva nem csak saját érdekei-
ket hozandják jobb rendbe, hanem a nemzeti mi-
velödésnek adhatnak hathatós lendületet. 

E fontos ügy megérdemli, hogy még egyha-
mar ki ne bocsássuk tárgyalás alól. 

6* 
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Egyesületi viszonyaink 

különösen az iparos életben. 

Ha mindazon viszásságokat, melyek hazánk-
ban egyéb hasznos foglalkozásokon kiviil a műipar 
célszerű haladását is gátolják és a serényebb kül-
földivel való versenyezhetéstöl visszatartóztatják, 
kellőleg szemügyre veszszük : ugy tűnik fel előt-
tünk fonák állapotunk, mint legnagyobb részben 
azonegy föoknak széltében elágazó sarjadéka. 

Részünkről azt hiszszük, hogy e bajok or-
voslása végett addig is, mig az országos törvényho-
zás ki nem segít valahára a képtelen viszonyokból, 
vagy valamely kedvezőbb irányzatú felsőbb intéz-
kedés nem sikeríti társodalmi ügyeink átalakítását: 
az öntudatosabb egyesületi közremunkálás által le 
hetne csak némi jobb fordulatot eszközölni. Min-
denesetre szükséges is volna a társodalmi tényező 
erőket minél inkább rokonítni, különösen azon 
szakmákban, melyeknek föllendítése különösen ha-
zai érdekű. 

De épen itt ám a bökkenő. Hisz épen az a 
lábrakapott divatnak szelleme, hogy bármint hir-
deti, kürtöli is a közcélra törekvést s e végetti 
egyesülést: tettleg sokkal inkább szétmállasztja az 
érzelmeket, semhogy azok valamely üdvös törek-
vésekre szilárdul összeforraszthatók volnának. A 
fővároson kivül, mondhatni, még csak dicséretes 
kivételkép sikerül itt-ott egynémely hasznos egyle-
tet hogyanugy föntartani; holott egyes nagy né-
pességű vidéki városokban kimondhatlauul szüksé 
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ges volna az erkölcsi nemesedést, az értelmiséget 
s ipart élénkebben előmozdító, habár csak fiók-
rangú egyesületeknek létesítése. 

S vájjon hogy állunk e tekintetben ? Nem 
szükség távoli példákra hivatkoznunk. Minden el-
fogulatlan elme láthatja legközelebbi körében : 
mennyiben eszközölhető a legüdvösebb közcélokra 
irányzó egyesületek létrehozása, vagy ha már az 
ilyen létesülne, annak kellő irányzatában föntartása 
s virágzásra emelése. 

Nem mondható, hogy indítványozó k nem len-
nének. Még a siker reménye nélkül is történtek 
kezdeményezések : hanem vagy kevés a lelkesül-
tek ügyekezetét gyámolítók száma, vagy nem elég-
séges a vállalkozók kitartása, vagy bizonyos örö 
költ hibánknak minden jó törekvést károsító fölül-
kerekedése szegi nyakát az alig szülemlö üdvös 
eszmének. Azonnal panasz hangzik, hogy vezér-
kedési viszketeg tolakodik föl hangadóul, hogy 
magánérdek hajhászata, vagy hiú dicsvágy erökö-
dik szereplésre jutni , s több eféle részint alapos 
kifogás, részint puszta ráfogás, részint agyarkodó 
gyanakodás egymásután szétfoszlatja az alig ala-
kulni kezdő egyesületeket. 

Miért nem áll tehát őrt a józan értelmiség 
minden oly vállalatnál, melynek közbecsület be-
váltás a célja? Avagy nem értelmi hézagra mu-
tat-e az, ha valahol a közérdek cégével könnyen 
visszaélést követhet el az egyesek magános ér-
deke?, 

Épen az az ellenőrködő képesség a bitor ön-
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zés túlhatalmaskodása ellen teszi a nemes célokra 
törekvő egyesületeket szilárdakká. Aminthogy fel-
adatuk is az a társulatoknak, hogy az egyesek 
gyöngébb erőit összités által izmosítva tenyészet-
nek indítsák, s igy termékenynyé varázsolják azt 
is, ami elkülönítve meddőn tengne s gyümölcste-
lenül pusztulna el, vagy védtelensége miatt az 
erösebb által könnyen elnyomathatnék. 

Már ha minden jelentékenyebb társodalmi 
mozzanat csak tetemesebb erő által nyerhet élén-
kebb lendületet: bizonyára a szép feladatú iparnak 
is okvetlenül szüksége van arra, hogy hívei a le-
hető legegyesitöbb szövetségbe csatlakozzanak ösz-
sze kölcsönös támogatás és tevékenység fejlesztése 
végett ama nemes célra, mely mintegy a társoda-
lom derekát képző osztály elé rendeltetésszerüleg 
szabva van. Ugyanis a városi miveltségnek, he-
lyes izlés- és józan érzületnek fenntartása s illő 
fokozatig fejlesztése nagyánt az ipar embereinek 
feladata. Ok többnyire a városi iskolákba gyülé-
kezö ifjúságnak szülői helyettesei; s igy sok ré-
szök van a nemzet sarjadékának növelésében; mi 
bizony jól megfontolva nem csekély feladat, sőt 
nagyon is lelkismeretbe vágó dolog, főleg az er-
kölcsi romlottság közepett, mint az már napjaink-
ban is eléggé búsítólag mutatkozik. 

Mily sok függ e részben a családias háztar -
tású iparosoktól, s mily szép érdemeket szerezhet-
nek a hon reményeinek hü ápolásával: ha arra 
valóban illetékesekké müvelödnek 

E nem csekély feladatú viszonyuk is eléggé 
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buzdíthatja iparosainkat arra, hogy a célszerű mi-
velödésnek minden valódi eszközeit buzgón felka-
rolni ügyekezzenek, és testületi ugy, mint egyéni 
becsök emelésének semmi alkalmas módját könny-
elműen el ne ejtsék. 

Tudni való e szerint, hogy az iparos osztály 
mint a felsőbb rend s alsóbb réteg közt középál-
lást elfoglaló az ö korszerű miveltsége által a tár-
sodalom magasabb céljaira nézve igen jelentékeny 
befolyást gyakorolhat, sőt arra kölcsönös viszo-
nyánál fogva hivatva is van. — Ezt hazai törvény-
hozásunk is rég elismerte. 

Honunk városainak ujabban élénkülő gonddal 
kutatott történelme tanúsítja : mily mérvben iga-
zolta az iparüzö polgárság a testületi érdekeken 
kivül a közügyek iránti részvétét is. — S e tö-
rekvését ez idők igényeihez képest ezentúl még 
inkább fokoznia kellend. 

Az országos állapotok módosulata nagy be-
folyást gyakorolhat ugyan azon formákra, melyek 
az iparos osztályt szabályozzák: de az idomok 
változata dacára is főleg azon szellemet kell szer-
vezködésük alapjaul fogadniok, s hol meg van, 
gondosan megóvniok, mely elődeiket céljok felé 
emelte. 

Csak a szellem legyen ép; annak öntudatos 
tevékenysége a korlátolt alakban is kifejti tehetsé-
geit, 8 előbb-utóbb megtermi hasznos gyümölcseit: 
ellenben e lényeges kelléknek hiányát semminemű 
mesterkélt idomzat nem pótolhatja. 

Nem elég példa igazolja-e ezt napjainkban 
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is? A céheknek széttágult szerkezete s a felbom-
lott fegyelmi szabályok nyomán keletkezött viszás-
ságot orvosolni igyekvők egy és más gyógysze-
rekhöz folyamodtak. Mily slikerrel? 

Sürgetik a jobb érzelműek a l e g é n y e g y -
l e t e k felállítását, a v a s á r n a p i i s k o l á k szor-
galmasjárását, hogy a sarjadék céltudatos iparossá, 
azaz értelmes, ügyes és „iparos" nevöknek valóban 
megfelelöleg iparkodó kézmüvesekké képeztessék. 
De vizsgáljuk meg szemesebben az eredményt : 
vájjon kielégítheti-e a buzgó vágyakat? Ellensú-
lyozhatja-e a hatalmassá nőtt kártékony szellemet? 

Iparosainknak a külföldiektől mohón elsajátí-
tott fényűzése, vagy legalább külcsinra eröködése 
után ítélve azt hivé a jóakarat, hogy majd a ben-
ső mivelödés iránt is csakhamar ily fogékonyság 
fog bennök fejlődni. E remény keletközteté az 
„Iparosok lapjá"t , melyet azonban dicséretes tö-
rekvése dacára zsenge virágzatában kifagyasztott 
a részvét-hiány. 

Midőn a céhek gyarlóságait halljuk rovogat-
ni : önkénytelenül eszünkbe ötlik e kérdés : vájjon 
minő különös eredményt mutat fol tehát az úgy-
nevezett iparszabadság ugy, amint azt dívni lát-
juk? — Avagy miért nem sikerülnek tehát az 
ujabb szabású iparegyletek olykép, hogy az ipa-
rosok po'gárzati hivatásának betöltését kellőleg 
eszközölnék, szóval az iparosságot kiválóbbá ten-
nék, mint azt a céhek az ö virágzó korukban 
tették vala? 

Mi nem mondjuk, hogy a céheket ugy, mint 
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azok egykor diszlének, egyátalán nem pótolhatja 
más intézmény: de azt merjük vélni, hogy az oly 
iparegyesületek, melyek az egykori céhek lénye-
ges tulajdonaitól eltérnek, az azokéval hason ér-
vényű j ó sikert nem eredményezhetik a társodalom 
számára, s hogy az iparos osztálynak bármily ne-
vezet alatt hasonnemü és szervezetű egyesületekre 
fölöttébb nagy szüksége van. 

Ha a középkori iparosság által létre hozott 
jeles müveket, vagy p. csak az építészeti müvek-
nek máig fennlevö maradványait mindennemű rész-
leteikkel együtt műértő figyelemmel vizsgáljuk: 
bizonyára nagyon módosulnia kell amaz elő- s 
balitéletnek, melyet a korlátolt elfogultság s önző 
szenvedély támogat még az avatatlanok elméjében. 
Már az alapos tudomány túl küzdötte magát e 
gyarló véleményen. Söt azt látjuk, hogy a közép-
kor irányában igen is ellenséges indulatot öröklött 
felekezet híveiből lépnek föl már köztünk elődeik 
ellenszenvét kitűnő buzgalommal cáfoló jelesek. 
Kell-e ennél nyomatékosabb érv? 

Az iparos osztálynak valóban van miért mél-
tányos elismeréssel emlékeznie a középkor virág-
zóbb korszakára. Elődeinek sok szép diadalára 
ismerhet abban. Hányan emelték akkor a kézmű-
vességet a művészet polcára; holott ma már gyak-
ran az ellenkezőre visz szertelen haladásunk! 

Ily szempontból nézve talán mégis érdemel 
némi kegyeletet az a váltig rovogatott középkori 
törekvés. 

Mi csak igazságos megítélését kívánjuk. 
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Azonban kiki lássa: mihez tapad szive. — Elénk 
tárta gyümölcseit monnó irány. A választás nem 
lehet nehéz annak, kinek szeme van a látásra, 
füle a hallásra. 

Ha a miveltebb külföld haladásának komo-
lyabb irányzatát annyira vennők tudomásai, mint 
a mennyi mohósággal annak reánk nézve igen is 
káros hatású tévirányait s fattyú kinövéseit eltulaj-
donítani siettünk: ugy már addig elég helyesen 
eligazodhattunk volna az iránt, hogy mit követel 
tőlünk — viszonyainkhoz képest — a valódi hala-
dás szelleme; s nem volnánk oly tétovázók men-
töszereink felkarolásában. Hanem igy csak azt 
kapkodjuk fel inkább, a mit mások már, mint si-
kertelen kísérletet vagy megunt divatot elvetnek. 

Korunk szelleme többfélekép nyilatkozik; jót, 
roszat, vegyest sugall. 

Botorul csalódik az, ki csak a leghangosabb 
piaci lármában véli a korszellem leghathatósabb 
szózatát nyilatkozni. — Nem mindig viharzugással 
jelentkezik átalakító hatalma. Vannak csöndes moz-
zanatai, melyek biztosabban készítik az ujhodást, 
mint az ádáz erőszak dúlásai, — melyek nyomán 
előbb pusztulás támad. 

A jövő magvai a jelennek s múltnak gyümöl-
cseiből kellnek ki ! — S ez intés nagy kötelességet 
ró minden öntudatos lélekre. 

Vajha mindegyikünk igazán szívlelné a jelen 
és jövő iránti kötelességét! 
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