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Volnek Fra Girolamo, a md,glyahaleilra kesz Savonarola,
bejiirn:irrn, mint haldan 6 l'irenzclt, en is ezt a hivsfgos Buda-
pestet, hogy fOlkeltsem az emberek lelkiismeret6t.

Nem az egyhdzat ostorozndm, nem a trilviliigi iidvnek
elvesztdt siratn6m 6s nem a k6rhozat kinjait tdrndm hallgattiim
ele. De ostorozndm sokszoros nulasztiisait. azoknak, akik ezt a
kozOnsdget s az eg1sz orszdgot tzirsadalmi teren vezetni hivat-
viik. I'Oltilrniim a jelcn nyomonisztgdt, amelynek pedig uem kellene
lenni s amelynek czifra takarojrira forditirnak anyagi es erktllcsi
er6ket annyit, hog1. bel6ltik a bajoknak orvossd.ga is kitellenek.
Es lef'Ostenem elmrilt nemzetek szomort sorsdt : a rnagyart, ki
hontalann:i lett, mert nem akart elegg6 magyar lenni, mig hona
volt. Jis meggyciznrik mitrdcnkit arr6l, hogy iillami szervezelLdl,
korrnd.nyt6l hiiiba vilrja a magyar jdr.endri biztositristit. Az iillami
szervezet nem olyan csudfs valami, hogv elv(lgzette tehesse 6s
.jdl elvegzettti, amit a polgii,rok elmulasztanak. liormiinvunk meg
nekiink lehet meg oly nemzel.i, az6rL sokiiig nem lesz, es iii
tudja, lesz-e valaha annyira rnag,var es annyira c s a k magyar,
rnint amennyire rajtunk iill, hogy lnagyal: legyen a tdrsadal-
munk. Maroknyi magyarsdg, szet is sz6r6dn6nk taldn akkordra:
ki elk0ltOzik Amerikdba, ki iitOltOzik old"h gubiiba.

'faliin cn is oda rillitaniim a lengyel p6ldrit; de 6rette
nem csak a unye pozrvolimu-ot tenndur I'elel6sse. Hanem elmon-
dandm, hogy Lengyelorszd.got,  az elhal lgattatott  nemzet
zokogdsa k6zben, lengyel kormitnyfdrliak iirulitsa darabolta ftil
azzal az iiriigygyel, hogy beket, anyagi j6lletet biztosit az agyon
sanyalgi ln;1 nrlpnek. frIegtehettek, tnert nern volt lengyel tiir-

t ; r
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sadalom. Most, csak most alakril, inost szervezkedik es' mire

meg lesz, Lengyelorszdg is irjra lesz. Mert hidba poseni kisajri-

titits es nyelvtilalom; hiaba a r-arsrii rentlirliardok : hihba Gali-

cziaban az oszlritk rnezes madzag tis lengyel urak hiirszigiinak

legyezdse: sud;ir fa n6 meg a t0rzsb6l, melynek gy0kereit' nem

lehetett kiirtani. Netn az iillami szel:Yezet teszi, mely it nelnzet'

artalma nelkiil is neroben iitirlaktlhat ; netu is a kormdnyfer-

fiak atyai szive, mely nern minclig fordtil a legmeltirbbak fel6,

hanem a nerrzeti tdrsadalon. Valamilyen t{rsada'lma van

sztksegkepen minden nepnek : tle az a nemzeti tovijrbbfejlcides-

nek, a nemzeti f(rnmaraddsnak csali tigy lehet alapja, ha maga

is nemzeti. A mi t{rsadalmunk nem magYar es n6g kevesbbe

egys6gesen magYar. Ne akarjuk majd mi is akkor tenni ma-

gyarr6, mikor mdr netn lesz l{aglraror-rzd.g !

llindezt elmondaninl, llem fgl', er6tlen hangon, hanem

rigy, hogy viharkent s0p6rjon vegig szavam az orszhgon ' ' ' '

De hdt netn ol1'an id6ket 6lflnk' rnint hajdan' 
'llisztit6 szelek,

amin6k egy-egy dllam egesz k0zelet6t {talaliitottiik, ma mdr

nem igen jiirnak. Nekiink, Magyar 
'lld.rsadalorntudom:inyi Egle-

siiletnek, talajt nem is annyira az tirzelmek, mint inkabb az

ertelem vildgdban kell keresniink. Szigoriran tudom6nyo-s rend-

szer szabja meg teend6inket. Nincsen az tilettudomiinyoknak

olyan tilrv6uye, atnell' ellenkezntlli azzal, :tttrit mi az emberi

toviibbfejl6cles alaptorr'(rnyek(rnl isr[c|tiink fol . azzal, hog'g a

fejl6desnek az ember:isdg szd,ru{ra csali nentzetenkdnt szetterci

irdnyvonalai r-annak ; hogy a fe,il6des milrdeniitt tt nemzeti gon-

dolat megnyilviinulaisa' Mdr liedig nern tllhat rneg semmin6

t6rsadalomtudomzinyi tdtel es rorubadOlnek a legpompiiz6bb

rendszerek is, ha azok b:irrnely eletti)r.ven1n1'el ellenkeznek, ha

azokra az elettuclornrin-i'okt6l iriztosan negallapitott legkisebb

adat is re6 sfjt. De viszont nincs az ermbe'r lelki Yilfgiinak,

lehtft az emberi tdrsatlalomttak sem olyan jelensege, amelynek

a testi elet t0rr'6nyei, :r testi eletjeler"rsegeir e Ic g e n d rj rnagya-

razalai adni{k. vannali az elettudomanyiakon kivtil a legkiilon-

b0z6bb lelki vagy tArsadirlrni tudomdnyokbtil n-ved er6ss6geink

i s o l y a n s z d m b a n 6 s o l l ' a n s i t l y o s a k , h o g y b t l ' t r a n a s z e m e b e
nezhetiink azoknak, akik egy iiltaliinos emberi fejl6dest kiilon-

leges nemzeti ireinyzatok n6lkiil is lehetdnek, s6t egyediil mun-

kdlandrinal< lartanak.
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Iteletdrt az 6rt0lemhez folyamodunk, iimbiir tagadom, irogy
az drtelem nagy mflyei valaha az {rzelmek viv6drisai ndlkiil j6-

hettek volna l6tre. Az alkot6 termdszettudos arcza is liizban
69, az 6 keblet is rij drzelmek iirja dagasztl'a. mid6n tekintetdt
a vdgre f0lfedezett l:ithat6 jelekre szigezi, mid6n a v6gre rneg-
mdrhetd tdnyeket larlja kezeben. Aki csak 6rti, hogy mire vril-
lalkoztunk, de nem 6rzi is, abbdl soha sem lesz igaz munkatdr-
sunk. Sok dologban, mdr joval az ertelem el6tt, erzelmeh
k6nyszeritenek red, hogy a term6szet t0rv6nyeinek meghodol-
junk. A nemzeti 6rz6s is termdszeti tOrvdnyre, az emleri tovribb-
fejl6d6snek egy nagy t0rvdnydre figyelmezteti m6g a gondolkodni
nem tud6t is. Hirinya erk0lcsi fogyatkoz:is; egyike az erk0lcsi
erzek betegsegeinek, 'mely k6tsegkiviil kapcsolatos az idegrend-
szernek valami testi fogyatkoziisdval is.

Akiben nincs nemzeti erz6s, annak hiiiba beszdliink. De
en tudom, hogy sokakban van olyanokban is, akik tagadjrik,
mert elhitettek veliik, hogy az az ertelmisegnek, az emberi fej-
l6ddsnek alacsonyabb fokrit bizonyitja. Az ilyennel taliin azt is
el lehetne hitetni, hogy az iskoliiban megnyomoritotl mar. ember
szem6nek romld:sa is magasabb fejlddds jele, holott csak ifjtr
eveink sajniilatos k0riilm6nyeinek folyomiinya es a meg gyor-
sabb, egeszsegesebb fejl6d6snek egyik legnagyobb akadrilya.
Persze tudom azL is, hogy a nemzeti 6rzds azokban sincs meg
mindenkiben, akik fennen kerkednek vele.

Akik azonban drzelemben csakugyan egyek veliink, irzok
megbocsiitjrik nekiink, ha 6szintek vagyunk is. Ha elmondjuk,
hogy hazugsiigok enyve ragasztja Ossze, amit magyar tdrsada-
lomnak ma csak gunyolni lehet. Meg kell mozditani 6s szethull;
hidegben lepattog, mel€gben Osszeszdrad az enyv. Sz{ntara az
egysdg l(ttszatit a mozdulatlansiig 6vja meg s a lelki k0z0n-
b0ssegnek langyos leveg6je.

Hol az a hatalmas kez, mely nem dtall fiirni, faragni,
hogy Osszeekelje 6s csavarokkal 0sszer6ja az egybevaldkat 6s
kimdletleniil sz6tt0rje az ossze nem ill6k kapcsolatiil ? A mely
ke l l6  i smere t te l  tud jon  es  mer jen  is  be lev i ign i  a  ja jga t6

htisba, hogy kivesse a kdrost; amely tudja grizsba kOtni a t0rt
csontjaikkal is izgdga tagoka!, arpig tissze nem forrnak a cson-
tok ? Valaha volt ilyen: k{s: a Sz6ehenyi Istviin keze volt. Ma
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sokaknak kell Osszed.llnunk, soktagri egyesifletnek, hogy ptitoljuk
az,t, aki, sajnos, azdta nem sziiletett fjra.

MAgyar fiirsadalom tehiit nincs. Es mert nincs, merheti
magiit Szdchenyir6l nevezni olyanok tairsasiiga is, kik a tdrsa-
dalomban a kiilOnviiliist munk:iljiik, nem az egysdget. Vannak
t0megek, vannak tdrsasdgok 6s van ,a tfrsasd:g.u A t0megnek
csupa olyan a vezeLSje, akik benne a tdrsadalomellenes 0szt0-
nOket szitjrik s a magyar drzdst eloltjrik: at t0meg nem illesz-
kedik bele egy egys6ges magyar ttirsadalornba, mert a r r a val(r
szervezele nincs. A tdrsasiigok nem t0r6dnek vele, az >a 16r-
sasdgu pedig a magyar tdrsadalomnak megtagadiisa.

Sokszorosan neh6z a helyzete ligyesiilettinknek, rnikor,
tanrilm:inyozva emberi letiinknek az elettOrvenyek uralma alatt
iilki, megviiltoztathatatlanril adott alapjait : kutatva, az iillatb6l
emberr6 viilzis tiinemenyeit a rdgen mriltban s a most sziilet6
jelenben ; fdltiirva nemzeti mirltunkat s annak kapcsolatiit a
viliigtOrtenelernrnel ; megismerve nemzetiink adott helyzetet a
fttld0n, melyet szd,md:ra Arprid kijelOlt, Attila s az avarok kh:injai
el6kdszitettek ; eitdrtve nepiink lelki eletet: rreg akarjuk ismerni
nemzeti fejkidesilnk eddigi t0rvenyeit, hogy megl:ithassuk a
tovribbfejldddsnek a rnagyar nemzeti gondolattol megszabott irii-
nyiit es igy rnegiillapithassuk, mi kedvez annak a fejlddesnek,
mi biztositja, mi gyorsitja es mi gritolja, mi tenn6 tal6n, ha
el6reliitiissal idejen el nem hiiritjuk, lehetetlenne. Ugyiink iga-
z6.ha es hivaidsunkba vetett er6s hittel, szegyenkez6s nelkiil,
szemdlyekre val6 minden tekintetekt6l tiivol 6s pdrtatlanril fog-
juk megfigyelni a kOzelet jelensegeit. Majd rostdljuk riket a
szerint, a mint a nemzeti toviibbfejkid6sre kedveztjk vagy ked-
vezdtlenek. Es szereny szdval, de hangosan is, ha kell, figyel-
meztetjtik, akit illet, mit giitoljon s mit mozditson el6. FOIszir-
litunk minden j6 magyar embert, hogy lepjen veliink egyiitt a
tudomiinyos emelv6nyre, melyet megfigyeldseinkhez mind ma-
gasabbra alkotandunk. Tobb szem tObbet ldt, tobb szo tiivolabb
hangzik s, ha egyet mond, rigy erthet6bb is.

De sajnos, itt egy kezet liitunk, majd keztyiiset, majd
munkiiban fOlt0r0ttet, ott egy kampdsbot nyulik fel6nk, hogy
az emelvdnyr6l visszardntson. Az egyik vastag kOnyveket dobiil
utunkba, hogy megbotoljunk; szdmunkra a maisik az alcza
sariit tartogatja. Van, aki zsebdre iit, ha rnegliit; rneg j6, ha
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esak a homloka el6tt vdgez kez6vel holmi sokat mondo moz-

dulatot.
Ha magunkban akarndnk menni, szdval, jellel nem t0rrid-

ndnk, csak menndnk tovdbh. Tudomiinyos briviirlataimhoz nem

kerek utitiirsat s nem biinonr, ha korom nem drt meg' De a

Magryar Tiirsadalomtudomiinyi Egyesrilet ritjain nem akarunk

egyediil s nem akarunk kevesen menni. Abban, a mire tOrek-

sziink, nem eriink rd vdrni egy fiivoli holnapig. Nem elmele-

teket sz6ni csupiirn, hanem tenni, hatni is akarunk, ps pedig a

mai nemzeddkre, nem egy j0vend6re' Meg kell teh;it iillnunk a

riigalom elStt es szembe kell szeillnunk a gyamival.

Furcsa 6s szomorri vilrigot 6liink itt ma szdp Magyaror-

szdgon ! Jiirom a vdrost es liitom a kard.csonyi holmival mdr

megtolt kirakatokat 6s liitom odiibb az emberekkel teli ptilinha-

m6r6seket. Liitorn a boltok el6tt irigyked6 szemmel :iLl16 mun-

kiist 6s l6tom, mint hagyja a csapszekben azl, amib6l, ha ka-

r:icsonyig Osszegyiijtend, 6 is vehetne ajiindekot 0v6inek'. Nezte-e

valaha t0bb irigyked6s a mdset, 6s vertek-e valaha t0bbet mii-

morba az irigyked6k ? Es volt-e valaha bizalmatlanabb a nep

a maga term6szetes vezetdi iriint es szivott-e valaha, miivel6-

des helyett tobb szellemi merget mag:iba ? Bizik a kuruzsldk-

ban, akik utols6 fillereit kicsaljiik, es megkOvezi az orvost, aki

mlg az orvossdgot is ingyen kindlja neki'

Az iiltaliinos elegiiletlens€g' az egymristdl vald elidegene-

des mind nagyobbii Iesz. Az ,elnyomott< osztrilyok, a melyek'

nek erdekeben irtiik zaszlojukra az rijabb t0rtdnelern legnagyobb

alakjai a szabadsiig, egyenl6seg es testveriseg hii"rmas jelszavdt,

hovatovdlb maguk lesznek az elnyom6kkri es bdk6kba verik az

egydni szabadsiigot, megtagadjik az egyenl6seget 6s kidlik a

lelkekb6l a ,testv6riesseget' Nem f0lszabadrilni, hanem uralomra
jutni akarnak : az uralmon nem osztozni, hanem onndt mdsokat

eliizni. ,Kelj fol, mert en akarok letilni; vesd le, hogy en ve-

hessem fOl!*
Ndha-neha megszdll a ketseg, hogy, akik a sajiit javaik

foldldozdsdval, a sajiit helyzettik koczkinalfval szolgiilj6k az igy-

nevezett ndpj6lletet, nem jdrnak-e rOr'idesen rigy, mint ama

franczia aristokratiik, akik a Diderot-k s a Rousseau-k lelkes

hiveivd szegddtek, a ftanczia forradalmat a s4jiit enged6keny-
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sdgflk riltal lehel6vd tettek 6s Yegezettil a guillotine aki hajtotttik

a feiiiket.
A mai tdrsadalomban is mindjrirt tObben megtaliilniik a

helyiiket 6s kevesebben volndnak boldogtalanok, ha kevesebben

n6znek mindig a miisdt 6s t0bben igyekeznenek kidlvezni a

maguk6t. Az 6letnek csOndes 6s mindennapi folydsiiban nagY
gyOnyOrOk rejlenek. A kiilsd tdnyez6k legfOljebb kivriltjrik ben-

niink, de nem teremtik meg a boldogsigot. Alapja az dssze-

hangoziis .viigyaink es adott helyzetiink kOz0tt' Ameddig a vdgy

csak helyzetiink javitiisrira 0szt0n0z, boldogs:igunkat sem zavatia

meg; de negolte, mihelyt a viigy a miisok helyzetdnek irigy-

les6ve fajfl.
Az irigykedesbtil sarjadzik a gyrlilOlseg s a gyrfilOlsdgbtil a

gyanf. Irigys6g, gyiil0lk0d6s, gyanu : ez a pokoli hdromsiig ural-

kodik trirsadalmunk I'oltitt. De vannak m6g miis istenei is: a

kicsinyles, a griny s a l6hasiig.
Gunyolni, kicsinyelni mindent, de mindennek a veg6ben a

sajiit hasznot keresni ; nem tartani erdemesnek semmif a teljes

odaad6sra, nem lelkesiilni semmi6rt, de indulatba jOnni a leg-

csekelyebb dolog miatt ! Nem vesznek semmit se komolyan'
ketelkednek mindenben, rOstek biirmit is igazdn megtanulni, de

eskiisznelc a jelszavakra es futnak utiiLnuk. Ugy tesznek, mint

az istentagadri, aki semmifele fOld0ntuli lenyben nem hisz, de
penteken nem iil vasflra. -\hol a hit kiveszett, ott meg ter-

mekeny talaja lehet a babondnak; akik nem hajolnak meg a

tudds es semmi komoly bizonyitek el6tt, azok meg hallgatnak

a jelszavakra. Es valamint hogy kardmarkolat lett a k0r0sztb6l

az emberek kezeben egykor, rigy Iesz ma igazsiig helyett ha-

zugsdg, orvossdg helyett m6reg a megforditott jelszavakbdl.

Bels6leg sz|lszakadozotl, szilz kelevenytdl liizas fiirsada-

lom: mi alakitott igy rit benniinket ? A negyvenes 6vek tiirsa-

dalma, mely akkora iildozatokat tudott hozni, nem volt ilyen;

a szenvedd elleniilliisban oly sziv6san kitart6 Otvenes es hat-

vanas 6vek6 sem; de meg a hetvenes evekben is hittek 6s nem

grinyoltak ki mindent az emberek.
Hrit csakugyan oly korhadt a mai tdrsadalom, oly 6lhe-

tetlen a mai vezetd osztd,ly, hogy a tiirsadalomnak Ossze kell

omolnia, hogy a vezetdknek le kell mondaniok a vezetdsr6l ?

Ndha engem is elfog a keseriisdg, de fOlemelt karom megiill,
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mieldtt lesujtana. A kik csak rombolni akarnak, nem gondol-

idk meg, hogy a ftanczia forradalom romhalmazdb6l se n6tt

ki m:ls, mint a franczia csdszdrsdg, mint a rdgi uralomnak rij

alakuldsa, mely verrel szorla tele Eur6piinak minden csatame-
z6j€I 6s maga utdn engedte jOnni ismdt a r6gi elnyomatdst'
Viiltoziis csak az elnyorn6k soraiban iillott be, de nem az el-

nyomiisban. Es ha itt Magyarorszdgon sikeriilne megd0nteni az

eddigi rendet, vajjon egy megujhodott magYar nemzet ndne-e
ki a romok al6l ? Ki biztosit, hogy azok a romok nem volndnak-e
nenveti ldtiink sirkOvei ?

Az emberi lbjlddesnek is meg vannak a maga k6rlelhe-
tetlen tOrvenyei, amelyek minden nemzetre ndzve kiil0n ala-
krilnak, egymiissal nem ellentetesek, de nem egyformiik 6s nem

egyardnt, minden nemzetre egyformiin alkalmazhat6k. Er6sza-
kolni, siettetni azt a fejl6d6st 6ppen rigy nem lehet, mint a

hogyan nincs hatalom, mely egy megszabott idd el6tt kikeldsre
birja a tojdsbdl a csirket. Szent a meggy6zddesem, hogy, ha

valamely tiirsadalmi lorradalom vdrbe fojtanri az eddigi rendet

s eltemetne, az emberi fejl6dds nem tenne nagyobb lepest el6re,

sdt taliin nehdny lepessel el is maradna. Nemelyik nemzetben
vegkep megakadna, a lejlddesnek egy-egy irdnyvonala megsza-

kadna, s egy-egy netnzeti gondolat eltemet6dn6k. Es hritha a

mienk is azok kOzOtt volna ? Sok elfogulatlan gondolkod6 vallja

rna mir, hogy, amit az emberisdg a franczia forradalom 6ta
haladt, annyit, vagy. anniil tObbet haladt volna a franczia for-

radalom nelkiil is. Erni kell az igazsaignak is, 6s nem erlel sem

a v6r, sem a gyiilOlseg. De igenis 6rlel, mert egymiishoz kOzelit

6s megtermdkenyit: a szeretet.
Ez a hito s ez az 6rzds ad nekiink biitorsiigot, hogy a

rombol6kkal szemben a megtartdsra egyesiiljirnk; hogy papjaivd

Iegyiink egy olyan oltdrnak, melynek takar6jrtt a griny viilaszt6-

vize rongyokra marta s amelyrdl el6bb meg el kell kergetniink

azokat, akik reii iilltak, hogy onn6t kiiromoljiik. Az 6n bizo-

dalmamat nOveli meg egy miis hit is. Nem tehetek r6la, de

ki kell mondanom, hogy az utols6 harmincz esztend6ben, mely

a hazai kOzszellemen akkora pusztitiist v6,gezel.t, a kOziigyek
ir:inyitiisriban egy vagy m6s mddon nagyon is nagy resze jutott

olyanoknak, akiknek mindegy, hogy 6k magyarok-e ma 6s ma-
gyarok lehetnek-e meg holnap is. En azL hiszem, magritdl is
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meggy6gyulna mindjiirt sok bajunk, ha azok az iriinyitok ma-
gyarabbakkd lennenek nemcsak nyelYben, hanem abban aszel-

lemben is, amelyet a Bocskaiaktdl, R6k6cziakt6l, Szechenyit6l,

Kossuth Lajost6l ds Deiik Ferenczt6l kell megtanirlni.
Ilgy vdlem, az elmondottakkal el6gg6 meg is jel0ltem az

iilliispontot, melyet Egyesiiletiink az ellenseges politikai, tdrsa-

dalmi es tudomiinyos iriinyzatok kOzOtt elfoglal. 'fudom, olyan

dolgokat mondok el, amelyeket miir egyszer' mdsszor, sokszor

is elmondottam 6s elmondottak tObben is. De veszem 6ket oly

komolyan, hogy nenr tartok sem unalomt6l, sem nevets6gt6l.

Cato nem liitta meg a senatorok mosolygiisiit, middn szdzad-
szor is elnondotta a cetemmque censeo-t. Legfoljebb alkal-

matlan leszek ; ezt tudom, de ettdl igazdn nem fdlek.
Hdt igen, mi a mai k0z6let tervtelensdge, 0sszevisszasdga,

grinyol6diisa es rdgalmai kozepett mentsvdrat, mened6ket aka-
runk dpiteni minden jrl rnagyar embernek, aki bizili a nemzeti
tovribbfejlddesben, meg akarja veliink annak tOrvenyeit ismerni
es kesz megtenni mindent, hogy annak ftlltdtelei biztosithat6k,
akaddlyai  elhr i r i that6k legyenek. Tr irgyi lagos, tu domei-
n y o s  a l a p o t  a k a r u n k ,  a m e l y r d l  e p i t h e s s t i k  a  j 0 -

v e n d 6 t ,  h o l o t t  m i i s o k  c s a k  r o m b o l j r i k  a  j e l e n t .

Azt hissziik, jobb volna, ha kevesebben igyekezndnek vezetni
6s t0bben akarniik szolgiilni a magyar tdrsadalmat: mi magun-
kat ehhez fogjuk tartani.

A minden {ron vezet6k k0zt vannak azok, akik a magyar
tudomdnyt, a magyar tiirsadalmat 6s kOzeletet tabula rasa-nak
hiszik, amelyre hiiboritatlan irhatjrik, a mi nemcsak hagyo-
mdnyoktdl, de tudomiinytdrl is igazdn sziiz lelkiikben csudiis
m6don megfogamzott. En nem fogadniim el azt a dics6retet,
amelyben a magyar nemzetet Acurlr,n Lonre, eldszavdban ,A

sociologia feladata 6s iskoliii* czimii miive magyar forditiisri-
hoz, rdszesiti: uDe a fiatalabb n6pek. tgy mond ukiket nem
tart bek6j:iban az emldkek es a hagyomiinyok srilya, akiket
nem fojt meg az iskoliik s az akademiiik haldlos leveg6je,
azzal a megbecsrilhetetlen szellemi sziiziess6ggel rendelkeznek,
amelyb6l egyediil csirdzott ki az alkot6 vakmer6seg 6s az eletet
add megujhodds. 6k, egyediil 6k, vrighatjiik pusztit6 fejszejiiket
a mrilt rozoga 6piiletebe es emelhetik fel romjain az 0r0k
igazsiig es igazsiigossiig napfenyben risz6 vdrdt. u
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Ugy gondolom) ez a dicsert biitorsiig sehol sem kev6sbbe
jogosflt es kevesbbe 6szszer(i, sehol sem volna oly vdgzetes
eredmdnyii, mint 6ppen Magyarorszdgon. Benniinket nemcsak
hogy b6k6j:iban tart az emldkek es hagyomiinyok sirlya : de
sokszoros iitokkal nehezednek reiink a mtltak biinei is, ame-
lyeknek hatiisat a mai nemzed6kre nem orvosolja az, ha ]eta-
gadjuk, vagy nem vessztik figyelembe. A mi mriltunk 4O0 6v
6ta a nemzeti letiinkdrt folyt kiizdelmek szakadatlan lfinczolata,
szabadsdgunk kiviviisiinak 6s elalkuviisdnak sziintelen viiltako-
zdsa. Szinte csoda, hpgy nemzeti l6ttink a le-le v:igott t0rzsb6l
annyiszor, rijra meg rijra kisarjadt. Ha nem isteni gondviselds-
nek, hdt csak azoknak a mely gyOkereknek k0szOnhetjiik,
amelyeket Magyarorszdg talaj:iba az Arpridok alatt, a viliig e
legdics6segesebb fejedelmi hiizdnak uralma alatt hajtottunk.
Nem engedhetjiik mriltunk fOldet f0lturatni az6rt, hogy ama
gy0kereket titkon r:igd pajorokkal megrakjrik. Bennti,nket, akik
a Magyar Tiirsadalomtudomiinyi Egyesiiletbe sorakoztunk, 6ppen
ez valaszt el a legjobb hiszemiiekt6l is azok kOziil, akik a
magyar viszonyokat boz|ttal ben6tt olyan gazddtlan teleknek
tekintik, ahovii idegenbril hozott tiirsadalmi iibr:indok csemeteit
mindenki szabadon iiltetheti el; ahol, hogy helyet kapjon,
mindenki azt viighatja ki, amit eppen akar.

Mi kiilOnben sem tartozunk egyik piirthoz sem 6s ttiltink
minden szels6seg egyariint idegen ; de f6leg az ellbls emlitett
szempont okozza, hogy nincs kOziink sem a v0r0s, sem a fe-
kete socialistitkhoz, mint ilyenekhez : megbecsiiljtik ugyan egy6-
nenkent mindeniket, mint magyar embert, - az 6 magyarsd-
giinak fokmer6je szerint.

Sokan rossz n6ven vettek t6lem, de nem biintam meg
6s nem is fogom soha, amit n6hiiny 6v el6tt egy iinnepi alka-
lommal mondottam, hogy 6n, rdszemrdl, tiz talidnert sem
iildoznek fOl, ha a rrimai piipa szekdben iil is, egyetlen hajdri-
dorogi magya,rt. Mert katholikus vagyok ugyan, de el6sz0r
magyar. Igyekszem felekezetem es egyhiizkOzsegem erdekeit
hiven szolg:ilni, amennyiben ott is a fOlviliigosod:is, az embe-
riessdg, a tiirelem s a mdsok6rt vaki munka igdit, de mindenek
fdliltt ott is a magyarsiig kOvetelmenyeit hirdetern s az idegen
hatalorntirl nem korldtozott nemzeti toviibbfejl6dds vrigyrit igyek-
szem ebren tartani. De nem annyira azert, mert katholikus,
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hanem mert magYar Yagyok es mindeniinket magyar kezben

szeretn6m meg6rizni; nem vrigatn:im ki BaeBL kedvdert s a

M,rnx tanaiert sem akiirmelyik rnagyar apdtsiignak szilvafiiit.

A mi n6kem nem kell sem a r6mai pripriban' sem BruEl-ben,

az, hogy idegenek: sem a r6nai, sem germdn politika' Ide-

gennek ne legyen sem szemelyileg, sem szellemi kapcsolatok

r6v6n, magyar iigyekbe belesz6l:isa ; mind csak giitolja tdrsa-

dalmi toviibbfejkld6stinket abban a kiilon, minden mds nem-

zet6l6l elter6 ir6nyban, amelyet szdmunkra megszabott, ki

tudja hol, taliin mdg Azsiiiban, a magYar.gondolat. Vagy abban

az ir6nyvonalban fejltidii'nk, vagy ldtezni megsziiniink es egYe-

nenkent, lassan, m6s nemzetekben kell fOlolvadnunk. Idegen

tanokrdl ne hirdessek, hogy azok benniinket iidvOziteni fognak'

Benniinket boldogitani es magyarsdgukban megtartani csak

olyan intezmdnyek fognak, amelyek magYar talajb6l sarjadza-

nak s a magYar nemzet t0rtenetebe visszanyrilo gy0kerekb6l

tripldlkoznak.
Tamiljunk mindeniitt 6s mindenkit6l: de nagyon vf,lo-

gassuk meg, mit iiltetiink honi talajba. Az elejtett magbdl ki-

csiriizott noyeny sok szdz rij magot termel, s az idegen gyom

ki0lheti a mi vetdseinket. Es csak az kiserletezzen, akiben van

tamiltsrig es lelkiismeret, meg magYiil erz6s. Idegen venyigekkel

hoztiik be hozz:ink a philloxerdt. Hollandiriban, a leideni bota-

nikus kertben kiserleti czelokra termelt canadai hiniir kiszaba-

drilt a grachtokba 6s ma mfr t0nkre tette Hollandia vizi irtjait.

KOnnyelmff emberek a tudomd,ny ved6 falai mOgOtt sok ilyen

hinilrral kiserleteznek niilunk is es azutdn kidobjdk a magYar

kOzelet vizeire.
En is socialista vagyok. Lelkesiil0k a socialismus nelrles

tartalmd,ert, amely nem egy6b, mint az a tOrekvds, hclgy a

tiirsadalmi fejltldes teljesebb Osszehangoziisba keriilj0n az dl-

lami intdzrnenyekkel. De en a socialismusban mdst is l6tok,

mint azt a jogrit ninden embernek, hogy j6llakhassek, a jtll-

lakottsiigon nemcsak a gYomor megtOlteset ertve , ldrtom a
jollakr{s jogiin kiviil a m6sokert val6 6let kOtelessegeit is. ,\ki

ugy erzi, hogy kOtelessdgei csak Onmaga irdnt vannak, az setn

hasznos tagja a tiirsadalomnak' sem boldog nem lehet.

I{ets6g kiviil vannak az el6 testi szervezetek s a tdrsa-

rfalmi szervezeL klz(\tf nagy kiilOnbsegek. De furcsdnak taldlom,
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hogy egyik f6 kiil0nbsdgril 6ppen azt szoktiik f0lhozni, hogy a szer-
vezetekben minden sejt az egfiszerl yan, a tiirsadalomban pedig
az egesz van az egyesdrt. Voltak6pen egyik rillitiis sem helyes.

Minden szeryezet a maga egesz6ben "individuumu 6s a
maga egdsz6ben 6l; minden sejt rigy van az egeszert, mint az
egesz mindenik sejtert. Nem sejtek 6pitik fOl a szelezetel,,
lranem a szewezet tagolddik, fejl6ddse k0zben, olyan terii-
telekre, amelyek mindenikdnek van bizonyos drtelemben sajiit
k6zpontja 6s vannak a helyzetetdl, de f6leg a szewezeL egdsze-
tdl, s6t mdr a kezd6 sejt tulajdonsiigait6l megszabott fdladatai.
Ezeket a teriileteket, mondhatni szervezel-darabokat, szoktiik
sejteknek nevezni. Minden,szlrvlzlt egy sejtb6l, a kezd6sejt-
b6l, tObbnyire rigynevezett pet6b6l, indril ki es sejtekre tago-
I6dik, amely sejtek azonban, amig a szewezethen vannak, nem
egyenlS drtekiiek a kezd6sejttel.

A tiirsadalom "sejtj6nek* nemelyek az emberi egyedet,
mdsok a csalildot tekintik. Helyesebb a csaliidot tekinteni an-
nak ; mert a sejt maga is szervezet, a legelemibb szervezet;
tehiit a fiirsadalom sejtje is csak a legelemibb td,rsadalmi szer-
vezet lehet, 6s ez a legelemibb ilirsadalmi szervezet a csaliid, mely-
nek tagjait biologiai 6s tairsadalmi kapcsolat fiizi Ossze. A tdrsa-
dalom a csaliiclb6l indtlt ki es minden nemzed6kben csalddokra
tagolddik. A csalddra a tdrsadalom 6ppen oly befolyiissal van, mint
az egEsz szervezet az egyes sejtre. A csaliid 6ppen rigy a t6rsa-
dalom iiltal es a td.rsadalomban 61, mint a sejL az eg6sz szervezel
iiltal s az eg6sz szervezetben. ;\ mai csald,d, ameddig a t6rsada-
lomban foglal helyet, 6ppen rigy nem egyenl6 6rt6kii a ,kezd6-
csaldddalu, mel-vb6l a tiirsadalom fejl6dese megindrilt, mint
ahogy a szervezeL sejtje nem egyenld ert6kii a petesejttel.

lJe minden szervezetbSl kiilOniilnek ki 0nkent 6s n6me-
lyikb6l mestersdgesen is kivolithat6k el sejtek, illet6leg sejt-
csoportok, amelyek a kezdrjsejltel egyenld drteket ez eltiivolo-
diisuk iiltal nyernek s ez dLltal viilhatnak maguk is kiinduldsiivii
egy miisik szervezetnek. A tiirsadalmi kOtelekekb6l kiszakitott
csaliid is miis ert6ket. nyer, mint amind drtdke volt a tdrsa-
dalomban. S6t kiszakithaLo az egyes ember is es eziiltal teljes
fiiggetlenseghez jut, Csakhogy ennek a fiiggetlensegenek nem
veheti haszn6t, mert, minden tdrsadalmi k0telekb6l kiszakitva,
nem kdpes meg6lni. H1 egVrk tiirsadalomb6l kivrilt, bele kell
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illeszkednie valami miis tdrsadalomba s eziital a fiiggetlenseget

ism6t elvesziti. Tehrit nem dll, hogy az ember nagyobb rner-

tdkben fiiggetien volna a tiirsadalmi szetvezethsl, mint a sejt

valamely testi szervezettdl. Egy6bifimt az ember, amint monddrm,

a tiirsadalmi szerYezetnek nem is sejtje, hanem elemi organuma'

(A sejt elemi organisrnus.)
KiilOnbseg itt csak abban nyilviinvald, hogy fejl6ddse hOz-

ben a fiirsad.almi szervezel nagyobb mdrtdkben kdpes idegen

tiirsadalom-darabokat folvenni magdba, mint a testi, kiilonosen

mint az allati szervezetek. S6t a tiirsadalmi fejl6desnek 6ppen

egyik legfontosabb tenyez6je az idegen elemek f0lv6tele es iit-

hasonitdsa is. NOveked6sehez az iilaLi szetYezeL idegenb6l csak

tripliilekot vehet fOl, idegen szervezet-darabokat nem kepes a

sajdt szervezet'be belekapcsolni. A tiirsadalmi szervezet azon-

ban eppen rigy n6 triplilkoziis utjiin, amivel tovribbi bels6 tago-

l6diisa, a sejtek, a csalddok, sziimrinak novekedese is kapcso-

latos, mint idegen szervezet-darabok, idegen csaliidok vagy idegen

egyedek fOlvetele dltal.
Ebben a tekintetben inkribb a n0v6nyi szervezetekhez

hasonl6, amelyekbe idegen iigak is beolthatirk. Csahhogy a szilva-

friba oltott baraczkfaiig baraczkfailg fog maradni es baraczkot

termel a beoltiis utiin is. Az eg6szs6ges tdrsadalmi toviibbfejl6des

azonban kiziirja azt, hogy a beleoltott darabok idegenek marad-
janak. A tObbnemzetisegii tiirsadalom olyan mint a Ia, amelybe

tobbfele gyiimolcsot oltottak, amely az6rt eredeti gyiimolcseit

is termi. Ha a szilvafaiigakat lenyesik 6s csak a baraczkfaiigak

fejldddsenek kedvez a kert6sz, harnarosan bataczkfa lesz a

szilvafiibdl. Igy foglaljdk el a tdrsadalmi fejlcidesben is rij nem-

zeLek a regiek helyet. A magyar nemzetnek nemesgyiimOlcsii

almafiijaba okih vaczkort es mds idegen dgakat is oltott itz

id6k folyrisa. Hiila Istennek, meg nem sorvadtak el az 6si iigak

es mdg magyar kertdszek keze gondozza nemzeti l'rinkat ; jaj

lesz nekiink, ha idegen kezbe adjuk az ollatl De jaj akkor is,

lra idejeben le nem nyessiik a trll sok idegen hajtdst, melyek

tdrsadalmunk rnagyar nemzeti voltrit takarj:ik.

Ha socialista vagyok is tehiit, nem ismerhetem el, hogy

a tdrsad.arlom van az egyesert es hogy az egyesnek korl'tozatlan

0nz6 t0rekv6sei lehetnenek a tiirsadalmi fejl6des val6di rug6i.

Azt hiszem risszetevesztik a lbgalmakat. Nemzet azoknak az

emberi lenyeknek Osszesege, akiken egy teremt6 gondolat a
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k0z0s teriiLlet, azonos 6letf0ltdtelek 6s k0z0s mrilt riltal Lrizonyos
sajrit bdlyegekben nyilvdnul meg, amelyek azl" az 0sszes6get
minden mds emberi Osszesegekt6l megktilonboztetik. Tiirsadalom
pedig az az alakrilat, amelyben amaz Osszeseg tovribbfejl6dese
egy adott idtiben megnyilatkozik. A fiirsadalom csakugyan szer-
vezet es fejklddsnek eredmdnye eppen rigy, mint minden el6
leny ; nem emberi alkotais, amint mondani szokds, nem mecha-
nismus. Ellenben mechanismus az 6llam es pedig emberi alkotiis :
az a m6d, illetdleg az az iilapot, a hogyan a tdrsadalom a
maga otthondban berendezkedett. Nemzeti allam az, amely egy
meghatdrozott nemzeti tdrsadalom sziiksegleteihez alkalmaz-
kodik. E szerint ne az dllami szervezetttl viirjuk, hogy a nem-
zeti teirsadalmat megteremtse. Az allamL6l csak annyit k0ve-
teltretiink, hogy intezmdnyeivel ne giitolja, hanem mozditsa el6
a magyar nemzeti iriinyri tiirsadalmi fejl6d6st; teremtse meg
ehhez a kedvez6 fOlteteleket es ne tiirj0n meg semmit, ami
rniis iriinyri fejl6desre, az idegen :igak triltenges6re vezelne.

Ezzel anttan megjelOltem volna iilliisunkat a socialismus
kdrddseiben is. A k0vetkez6k csak egyes pontokra ndzve szol-
giilhatnak meg f0lviliigosit6ssal, de taliin nem csak a magam
nezeteit larLalmazzak.

Nekem nem kell az egyoldahi gazdasiigi socialismus, kii-
l0nOsen a nemet socializmus. En miisk6pen, agy a mi intez-
menyeinklfl kialakitand6, a mi tOrtenetiinkb6l levezethet6, a ml
ndpiink termdszetadta helyzetdhez, a mi magyar nepiink lelk6hez
alkalmazkoddr socialis rendszerben szeretndm megtaliilni azokal
a m6dokat, amelyek lehet6ve tegyek, hogy e hazihan sokkalta
tobben \rezzdk magukat igaz6"n itthon, leljenek a munkdban
eppen oiy 0r0m0t, mint a pihen6sben. Erezz6k, hogy a munkiit
a kapand6 ber remenye csak teherrl Leszi; de 0r6mme v:il-

toztatja az a Ludli, hogy akkor, mikor magunknak herestiink,
m6sokdrt, a kOzert is dolgoztunk. L:issrik be, hogy, ha mun-
krinkba kepessdgeinkbdl csak a b6rt6l megkiviint minimumot
fektetjtik, az rednk mindenha nyiig marad; de tiszta 0r0m0k
forriisiivii teszi er6ink megfeszitese, hogy a t6liink telhet6 leg-
jobbat alkothassuk. Osakugyan megunhatja az 6leLEL az a mun-
kds, aki, mint a Mad:ich Michelangeloja a phalansterben, mindig
egyforma sz6kkibat farag es egy adott id6 alatt a lehet6 leg-
kevesebbet faragja. De mdg az ilyen munkdban is Or0met taliil,ia,
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ha az id6vel versenyre kdl 6s pr6biira teszi Oninagdt, rnennyi
yolna a legtObb szdkldb, amil az adott id6 alatt ki tudna
faragni.

Kdros az egyoldalt gazdasrigi socialismus ar'ErL, merL a
fejl6d6s nem csak a tripl6lkozds, hanem szdrros m:is tdnyezci
hatrisrinak is alii van vetve. A socialismust, mds szat'akkal, itgy
is meghatiirozhatjuk, hogy az nem mes, rnint t0rekvdsiink az
emberi tovribbfejl6d6s mindenkori f0lt6teleinek hiztositiisdra.
MerL az emberi tovribbfejlddest kell szolgiilnunk azzal is, hogy
az egyednek min6l nagyobb jdlletet biztositunk. Az iillati szer-
vezetek tov:ibbfejl6d6sdnek fdltdtelei kbzlIt a tiipliilkozdson 6s
a kiils6 hatiisokon kiviil van m6g kdtrendbeli ienyezrl, melyeket
a mrilt hatiisiinak 6s a j0r'end6 hafiisiinak lehetne nevezni. A
kiilsd hatdsok k0zOtt ott van a f6ny, a ho, az elektromossdg,
a gravitatio hatiisa 6s sok mindenfdle, ma mdg be sem ldthatir
cosmicus hatris, pdlddril a viligegyetemben elfoglalt normalis
helyzet 6s iiltaliiban az, arit a k0lcs0n0ss6g befolyiistinak nevez-
hetiink. A mrilt hatiisa nyilatkozik meg a fajfejldd6snek ama
fokiiban, melyre az llleh6 6l6l6ny eljutott. A j0vend6 hatrisa pedig
a fejl6desnek abbaLn a kiils6 t6nyez6kt6l l6nyegileg nem 'fiiggd

iriinyzatiiban mutatkozik, amelyet a kezd6sejt egyedfejl6ddsi 6s
fajfejlddesi prospectivus potentiiijiinak nevezhettnk el. Ennek
l6tez6set bizonyitja mirc az a k0riilm6ny is, hogy tovii"bbfejl6des
egyiiltakiban van. Mert a kiils6 tdnyez6k viiltozilsa csak zitala-
kuliist eredm6nyez, es a kiils6 tdnyez6k hatdsa csak kivriltja a
fejl6d6st; az dtalakuliis pedig nem toveibbfbjlddds, 6s a tovribb
Iejlddes kivriltdja nem t6vesztend6 Ossze annak el6id6z6jdvel.
Ha miir most a tdrsadalorn csakugyan szervezet, rigy annak a
tovribbfejlddesdben is legaliibb ennyifdle haftisnak liell nyilv6-
nulni. Tulajdonkdpen mdg tObbnek es sokkal bonyolfltabb hatd-
soknak; merl oLL, az riltaliinos 6lett0rv6nyek uralmiin beliil,
amint monddm, meg kiiLlon lelki tdrv6nyek is ervdnyesiilnek.
A gazdasrigi socialismus egyoldahi tanain alapul6 int6zmenyek
tehiit nem biztosithatjrik a ilirsadalmi toviibbfejltlddst.

A mi nemzeti toviibbfejltlddsiinket pedig nem biztosithatniik
a ndmet socialismus intezmenyei, 'bairmin6k lennenek is, mert
az igynevezett nemzetk0zi socialismus voltakepen tisztdra ndmet
socialismus 6s, a ndlunk hirdetett m6don, mlg hozzir osztriik
erdekeket is szolgril. Bizonyos, hogy leveg6re minden 616 l6ny-
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nek sziiksege van, de nem fogom kiviinni a gYiktdl' hogy kopol-

tyfkkal, a haltdl pedig, hogy ttidtivel l{legezz1k' A szervezetek

mindenik faja kiildnlegesen alkotott eletmiiszereket kivz{n ugyan-

arra a cz6ba. A magyar nemzetnek sziikseges socialis szerve-

zetet alkossuk meg mi magunk. Tudomdnyos alapon, egy magyar

socialisrnus kialakuliisrlt munkdlni: ez a Magyar Tzirsadalom-

tudomiinyi Egyesiiletnek egyik f6 ftlladata.
A legelsti fOladat azonban, ism6tlem, elhiiritani a gyanrit,

mely benniinket mindeniinnet k0rnyekez s eloszlatni a fdlre-

6rt6seket. Egy k0vetkez6 f0ladat, hogy haladdsunk utjd"bdl el-

hiiritsuk a hamis jelszavakat 6s el6it6leteket. Mindkett6b6l annyi

van, hogy lehetetlen egy r0vid el6adiis keret6ben csak egy

reszflkkel is behatribban foglalkozni. Megindul6 folydiratunknak
lesz ezen a teren is eleg teenddje. Miel6tt eldaddsomat befejez-

nem, szdlok nehiiny szot a Magyar Tiirsadalomtudomiinyi Egye-

siiletnek ktil0nleges ftiladatrir6l.
A tiirsadalomtan, a sociologia, a tiirsadalmi tudomdnyok-

nak mintegy philosophieija, b0lcselete volna; az az egys|,ges rend-

sZer, arni az egyes t6rsadalomtudom:inyokt6l nyrijtott adatokb6l,

t0rv6nyekb6l es elmeletekbdl lesziirhetS, hogy az iital az em-

beri fiirsadalom letrejottenek, jelen iillapoti{nak es tovribbi fej-

l6dds6nek t0rr'6nyeit megismerjtik. De a tiirsadalmi tudomiinyokon

kiviil fontos segedludomiinya a biologia, dz dlettudomiiny is. S6t

SprNcEn Hl)nernr-ek szerint a tdrsadalomtan nem is volna egydb,

mint az 6lettudomdnynak egy fejezete. Vannak a tfrsadalomtan-

nak m6g mds ilyen egyoldalit iskoliii is. A mi Egyestiletiink sem-

mit6l sem fog jobban rlvakodni, mint hogy ez egyoldalir iskol:ik

biirmelyikenek is zsoldjiiba rilljon' Vannak aztdn, akik a tdrsada-

lomtanbtil a mindenkori napi politikrinak tudomdnyos h0ntOsbe

brijtatott ministriiki gyermek6t szeretn6k formiilni. Mi erre sem

lesziink kaphatrlk.
A m:ir el6bb emlitett At;ntr,ru l,onre a sociologia foladafiit

es cz6ljdt igy jel0li neg: )Nem arr6l esik tehiit ma m6r sz6,

hogy a legkiildnbdzdhb teirsadalmi jelensegeket egyetlen Or0k

es drzekfdliitti elvbe 0sszefoglaljuk I hanem arr6l, hogy kifiir-

lr6szsziik azt az egys6ges sejtet, amibdl a kiilOnbOzd tiirsadalmi
jelensdgek fakadnak, hogy rijb6l rdakadjunk arra az egyszerii

es eredetileg egyseges jelensdgre, a melyiknek a legkiilonbdz6bb

tdrsadahni t6nvek csak feil6d6se 6s tovdbbtOkeletesedese es
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hogy v6giil mindeme tenveket kOzi'is nevezdre vezessiik vissza.
Ezt a sejtjelens6get fOlfedezni, kiftrkeszni azokat a folyamato-
kat, rnelyeknek segedelmdvel a kiil0nbOzd tiirsadalmi jelensdgek
bel6le kirajzanak, fOltiirni a szerves kapcsolatot, a mi 6ket kOl-
csOnOs rokonsiiguk avagy eredeti azonossdguk r6v6n egybe fiizi,
vegiil a sejtjelenseg szerkezetdb6l es iitformril6drisaibril term6-
kdnek, a td.r:sadalmi szerkezetnek, strukturrijdt es iitalakuliisait
kimutatni - ez a sociologia feladata 6s cz6lja.u Felek, hogy
a j6zan magyar 6sz erre a meghatdrozasra azL taliilnii rnon-
dani: Nesze semmi, fogd meg j6l ! Nem mond ez sem t0bbet,
mint az a t6tel, hogy minden szervezet tdrsadalom es minden
tdrsadalom szervezeL; vagyis ,4 egyenlci -B-vel, mert -B egyenl6
A-val-

Ments6getil szolgiilhat az ilyen meghatd.rozdsoknak a socio-
logusok ama vallomdsa, hogy sociologia, mint tudt-rmdny, mdg
nincs ; de "kifejezese kulturdnk egy fiijdalmasan 6rzett hinny6-
nak.* Nem kiilOn0s, hogy e nem l6tezd tudomiiny alapjrin rilldnak
mondja sok tdrsadalmi reformer a maga kiilOnleges nepboldo-
git6 rendszeret ? Mikor az ilyenek k0vetelik maguknak a jogol,
trogy trirsadalmunkat iitalakithassiik : mint ha egy neh6z, eletbe-
vdg6 sebeszi miitethez kitnrim fogni az olyan embert, aki nem
tud sem anatomid.t, sem 6lettant. Csak vdgna bele bd,tran a
lrrisba ; rle majd megr6miilne, ha liitnii a ver sz0kell6s6t az
oktalanril iitvdgott erbdl, melyet nem tud lekOtni ; ha liitnii,
hogy Or0kre b6na marad a vdgtag, melynek f6 idegdt oktalamil
lekOt0tte. Meg lehet kiil0nben, hogy a mi trirsadalmi reform6-
toraink akkor sem magukra vetndnek, hanem ezt a szerencsdtlen
nemzetet okozndk, amelyre retl szabadirltak.

Nos, h:it mi nem fogunk tdrsadalmi fdlforgailist javasolnr

senkinek. Mi azdrL egyesiiliink, hogy tanriljunk ; hogy tanitva
is tanirljunk. F0lolvas:isainkban, vitiiinkban es fbly6iratunkban
igyeksziink Osszehordani es rendezni azokat az adatokat, alne-
lyekb6l taliin valamikor egy magyar tiirsadalomtant f0l6pithe-
tiink. Nern ,a td,rsadalommalu, nem >a tdrsadalom fejlSddse-
ve lu .  hanem a  nek i fu : rk ,  e l6nk  adot t  magyar  td rsada lom-
rnal foglalkozunk 6s annak fejl6d6si torvenyeit kutatjuk. Nem
akarunk rigy tenni, mint az, aki az rillati fejl6des tOrvdnyeit
szeretn6 levezetni, de a n6lkiil, hogy csak egy adott :illatnak is,
csirkenek, hiizinyrilnak vagy akzirmelyik feregnek a fejl6ddsebe
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sajdt brivrirlataival behatolna. Az elettudomiinyban ma mdr

mintlenki vallja, hogy a fejl6d6s iiltaliinos tOrvdnyeibdl is tOb-

bet ismer meg az, aki egy iillatnak a fejliideset tanuhnd,nyozza,

rle a legapr6bb reszletekig behatdan, mint a4 aki ment6l tObb

rillat fejl6desdbe pilla,nt bele, de mentdl fut6lagosabban. Nem

sorolhatom mosL fOl, de foly6iratunkban majd kifejtjiik, mi

mindenre lesziink figyelemmel a mi legfdbb vizsgiilati tiirgyunk-

nak, a magyar tarsadalomnak, tanulmdnyozdsdban es mi mcldon

igyeksziink megfigyeldseinket csoportositani, min6 eszk0z0kkel

akarjuk azokat vdgezni.
Nekiink, embereknek, rigy egyeseknek, mint erk0lcsi tes-

tiileteknek, az egyeni es csaliidi boldogriliisunkon tril terjedd

kiizdelmeinkben er6t csakis az a hit kOlcs0n0zhet, hogy befo-

lyiissal lehetiink az emberisdg sorsira, az ember lelki fejl6de-

s6nek tov:ibbi menetere. De minket dthatott az a meggy6zddds

is, hogy arra a fejl6desre a sajiit eletiink, a sajiit munkiink

csak rig-v lehet val6ban iidvOs, ha azt a sajiit nemzetiink fej-

kjdesenek el6mozditi{sdra forditjuk.
A tOrtenelem bizonyitja, hogy az iiltaliinos emberi is

csak nernzeti 6rzdssel, egy adott nemzet sajiit tdrekveseivel

osszehangozdsban drvdnyesiilhet. Meg eddig minden t6rekves,

mely az embert iiltaliibiur, Iiiggetleniil a nemzett6l, a hovf

tartozunk, kivitnta szolgdlni, kudarczot vallott. [Ia miir belii-

tom, hogy a tudomriny sern kiY6tel: tOrekv6seinknek tehiit els6

sorban nemzetieknek kell lenni.
Aki megrinta a szels6s6gek harcziit, tdrsadalmunk mai

0sszevisszasdgil.'. az menekiiljtln hozzank. Csak egy kepesit-

mdnyre van sziiks6ge, hogy munkatdrsunk lehessen ) s ez a

magyarsdg !


