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Magasztos, királyi anya iskolánknak azon ha-

gyomán yos ősi szokása, hogy minden iskola év kez-

detét ünnepélylyel üli meg, - s a midön ezen, a

szellemi élet kifejlesztésére alakított Intézetünk, azt,

a Mindenhatónak segíttsége hivásával kezdi meg;

nyilvanyos bizonyságát adja azon hitének, és meg-

győz<Sdésének, hogy a szellemi életterén megujju16

munkássága sikerét, egyedűl attól válja, ki a szel-

lemnek Teremtöje sUra! - és hogy ez alkalommal

ünnepélyes beszéd tartattni szokott.

Jelen évben, hivatalos állásomnál fogva enge-

met ért a szerencse ezt tartani, de ha vissza gondo-

lok a mult évek ezen napjaira, a midőn ezen alka-

lommal, oly jeles s kitünő szonokok tündököltek, ki-

ket mégcsak megközeIítteni is nem mindenkinek tu-

lajdona; ekkor ezzel felhagyván , gyenge tehetsége-

met egyedűl arra irányzom, hogy rendeltetésünk
1*.
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fontosságánák megfelelő tárgy at választván, erről

értekezzem, s az a Tudomány Egyetem s hallgatói-

nak feladata.

Fö czélja a tudománynak, hogy kielégítse az .

emberiség azon saját ösztönét, mely az Igazságnak

önmagáért valő felismerésében nyilvánul; - s igya

tudományok, mint az emberi észnek okvetlen lénye-

ges nyilvánulásai s szüleményei lesznek tekintendők.

Minden tudományt az emberi nem saíilt , hogy egy·

mélyen érzett szükséget kielégítsen , s ez azon ki-

mondhatatlan vágy az isteni, egy, s örökkévalónak

az Igazságnak felismerése! - nem minden érzések

az állati szükségletek kielégíttésére vezethetők vissza,

mert van az emberben egy magasztossabb s mélyen

beoltott érzet, s ez a szellemi; s ezt ö a tudomány s

művészet által kielégitteni szüntelen törekedett, - s

erre nem a viszonylagos haszon képzete, hanem azon

isteni szikra, mely létekor keblébe oltatott, öszti5-

nözte szakadatlan öt.

Ezen tiszta ismereti vágy következtében,· mely-

böl minden valódi tudomány származott, megvan min-

den tudománynak az ö absolut értéke. - Az Igaz-

ságnak fogalma, úgy mint a Szép s J őé 7 azon örök

három fogalmakhoz tartozik, a melyekben az emberi

szellemi életnek legmagassabb czéljai ezen három irány-

ban: Ismeret, Érzet s akaratban kifejezve vannak. S

a mint ezen házom alaptehetségek, s azon három örök

fogalmak egy bensö egymáshozi viszony ban' állnak,
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úgy függ össze a tudomány is, az emberi ész többi

nyilvánulásával, az érzet és akarattal, és pedig az

alkotja ezeknek ala.pját, sannak kimivelése feltételezi

ezeket is.
A mi a tudománynak az igazság iránti viszonyát

illeti, habár megengedhető is, hogy a tudomány az

-igazságnak nem egyedüli birtokában van, .a mint

egyes fogalmak, ítéletek igazságot tartalmazhatnak,

sőtt tartalmaznak is, - de az is való, hogy tökéle-

tes meggyőződés csak a gondolatoknak összehason-

lítása által nyerhető; mert az egyes magánfogalmak

sitéleteknél soha nem tudhatni , hogya feltételek

vagy következésekben hibák nem léteznek-e? - és

így az Igazságnak meghatározása csak egyedül a tu-

domány, mint az emberi ismeretnek legtökélyessebb

alaka által lehetséges. -

A tudomány az érzeti tehetségre va16 befolyását

küleli , vagy az által, hogy egyes érzések felvilágosí-

tásával mások megzabolázását tünteti elő; vagy az

által, hogy ő a magasabb moral s religioi érzeteket

felébreszteni képes.

A tudomány az erkölcsiséggel azon összefüggés-

ben .áll , a mennyiben az ezzel való foglalkozás az

igazság felismerete végett, már magában a szellemet

az alanti érzetkörbül a szenvedélyekből, a magasabb

életbe a gondolatok körébe felemeli, - és a mennyi-

ben ennek megszerzésére fordított szorgalom, már

magabaa véve er k öles i s ég, - és hogya tudo-

mány, mint nélkülőzhetlen vezetője az erkölcsi élet-

nek tekintendő, a mennyiben amoral föalapjainak,

melyeknek az életet vezetniök kell, ne hogy moralis



6xwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tévedésekre , vagy erkölcstelenségre vezessenek, min-

denekelőtt igazaknak lennie kelletik. Itt van tehát a

moralis felvilágosodásnak a nagy jelentéken ysége!

De viszont a tudomány is követel erkölcsiséget,

8 tiszta igazság iránti szeretet , mert az önzés, dics-

vágy, önszeretett soha valódi tudományt nem te-

remtett.

Daczára a tudománynak a szellemi életre va16

ezen jelentékenysége mellett, ez annak nem leend

a legfőbbje , - az ismeret csak alapja a többinek, s

így az igazsá,g fogalma, a tett gyakorlati fogalmá-

nak, s így a tudomány is az erkölcsi életnek aláren-

delve van; - csak az a kar a t nak tet t ben v a 16

nyi 1v á n u 1ása lényünk legmagasabb pontja! S így
tehát a va 16 die r k öle s i jell eID ki IDi vel é s e
az emberi élet legfőbb feladata. Minden ember csak

annyit ér , a mennyit tett, s annak tudománya, hite,

érzete csak annyit, a .menuyiben tettel az életbe be-

hat ; - így fogták ezt fel az ősi idők bölcsei: Socra-

tes, Plato. -. De im a keresztény bit is erre int, a
midőn tettben nyilvánul6 szerétet igényel.

Ezen főkelléknek félreismeretében , 8 ebből szár-

mozott az értelmiségnek egyoldalu kimivelésében rej-

lik a tud o mán y á r n y old alá nak f ő oka. Mert

ennek következése a szívmiveltségnek, tehát az é;'zet-
tehetségnek elhanyaglása , - hatérosatlanség , - a

gyakorlati életben nyilvánul 6 ferdeség, - tehát jel-

lemgyöngeség, - s a mi leginkább sajnos, a valódi

élettől való káros eltérés! - Csakis ide illik Hogarth

(Ill. 5.) mondata: Fájdalom! a mi papir földi ko-

runknak fő jellege, hogy mi6ta a vih)g a könyv B pét-
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pirkereskedésbe jutott; számos irók, míívészek s 01-
vasók, a természet egyenes sugara iránt alvakultak,

s csak akkor látnok, ha azon sugar valamely papirral

hajtatik vissza. Nemkülönben azon hagyományos elő-

itélet, hogy amidőn a költőt s művészt, az ő gon-

dolati világukban élni meghagyják, - akkor a tu-

dósról csakhamar kimondják, hogy ez a gyakorlati

életre tökéletessen alkalmatlan!

Hogy az ily fogalmak nem a dolog természeté-

ben, hanem a fennemlített kelléknek félreismeretében

rejlenek, csak onnan is könnyen kitetszik, minthogy

a gondolatok s a valódi élet között nem létezik egy

áthatlan mélység, hanem lényegesen egymáshoz tar-

toznak azok; s csak úgy viszonyIanak , hogya gon-

dolatnak a tettet mindég megelőznie kelletik.

A tudomány végre minden miveltségnek , polgá-

risodásnak, minden a művészet s iparterén előforduló

feltalálásnak , elöhaladásnak lévén egyedüli főoka;-

az egyszersmind minden államok létének, jövendő

nagyságának s fennmaradásának is talpköve.

Minthogy a tudomány nem egyesek, hanem töb-

bek életműves működésének feladata, s minthogy

egyeseknek a tudományra előbb kimiveltetni kelletik,

minekelőtte azt tovább terjeszteni, vagy az életbe fel-

használni képesek lennének; a dolog természetében

rejlik, hogy mindenütt a hol az ész a tudomány vá-

gyaira felemelkedett, úgynevezett tudományos isko-

lák alakultak, s ezek tanítók s tanulők gyülekezete,

a tudományok fenntartasdra , terjesztésére s tökélls-
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tesíttésére ; - és a mennyiben ezen tudományos is-

kolák, nem egyes, hanem a tudományok összegével

foglalkoznak, Egyet eme k nek neveztetnek.

Az egyetem fökelléke , mely már lényegesen fo-

galmában rejlik, hogy ott at u d o m á n y önmagá-

ért m íve It ess é k, s hogy ott á tudományok eg y-

mássali összefüggésben taníttassanak s tanul-

tassanak, - a harma~ik kellék, hogy ott az á IIa m-

nak sz ü k ség e 1tsz o 1g á i is képeztessenek , ez a .

tudományra nézve csak esetleges.

Az egyetemek méltán neveztetnek főiskoláknak ,

ellentétben az alanti iskolákkal, a mennyiben ott nem

egyes ismereteknek megtanulása , - hanem a tud 0-

mányos míveltség, leülönösen az észnek tu-

d o mán y o s s á g r a va 16 s e r ken t é s e a fő czél.

A tanítás az egyetemnél szigornan véve, s en-

nek valódi lényege a ,más tudományos iskolákétól,

nem a tárgyban, melylyel foglalkozik, hanem annak

előadási mődjában különbözik; az egyetemnek nem

lévén azon 'rendeltetése, hogy ő a tanul6ban a tiszta

tudást terjeszsze, hanem hogy ő egy valódi mííiskola

legyen, a tud o mán y o san mivel t ész aik a 1-
maz&.sának. A tiszta tudás könnyebben meríthetö

s megszerezhető a könyvekből, a melyek minden tu-

domány-ágaiban oly nagy számmal léteznek ; - azért

az egyetemnél a czél arra 'irányzand6, hogy itt nem

a könyvekben benfoglalt tárgyak ismételt előadása

történjék, hanem hogy a tanulónak ö n á 116 s ága

serkentessék s vezettessék, hogy a tudományt a tettre

alkalmazni megtanulja. - Az egyetemnek ugyan ál-

lamférfiakat, törvényhozők, birákat, papokat, orvoso-
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kat sat. kell képeznie; de mindenekelőtt a sz6 szoro-
sabbértelmében tud o mán y o san mivel tek et,
kik a tudomány hagyományát átkarolni, s azt egyé-
nileg tovább kimivelni s terjeszteni képesek legyenek.
Ezen emlitett főkelIéknek félreismeretében rejlett az
egyetemnek a tudománynyal együtt az állam legna-
gyobb kárára, sül1edő hanyatlásának oka; - mert
jaj azon népnek! melynek minden tudományos mi-
veltsége csak az ügyek kezelési tehetségben áll, -
és azon államnak! melynek rendezői s tisztviselői
nem egyszersmind a legmiveltebb polgárai is, kik a
tudomány elveit áIIásuknál fogva az állam javára fel-
használni s igy az életbe átültetni nem képesek.

Az egyetemnek végre, .mint tudományos mivelt
egyének gyülekezetének, a tud o mán y gy ü I-
P 011 tj á nak lennie kelletik , a honnan a tudomány
mint központból sugárazzék az egészben szét,

Az egyetem ezen feladatának csak akkor felelhet
meg, ha ő is úgy mint a?, ész, az ő mííködésében, mely-
nek sziíIöttjével t. i. a tudománynyal foglalkozik , -
önállóan szabadon mozoghat , és ha tanítási szabad-
sággal birand , - ez lévén serkentője a tudományos
erőknek, a melyeknek, ha a tudományt elsajátittani
lehetséges volt, azoknak azt terjeszteni is l&etővé
valljon; - ez idézi elő azon nemes versenyt, mely a
tudomány fejlődésére nélkülönezhetlen, - tekintsünk

csak szét Europa mivelt egyetemeire, s meggyőződ-
hetünk, hogy ott a tudományok nem ezen kellékek -
mellett fejlődtek-e ki?
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Az egyetem ily nagy s fontos feladata után át-

térek az egyetemi hallgatók feladatára. Valamint két-

ségtelen, hogy az egyetemek hatása, kiválólag

tanít6ik tudományosságán , buzgóságán alapszik, ép
oly tagadhatatlan az is, hogy az elvetett mag csak

úgy gyümölcsözend , ha termékeny földbe jut; s így

a legbuzgóbb legjelesebb tanítás eredménye nagy

részt a hallgatók készültsége, képessége, buzgóságá-

tól tételeztetik fel. - Valamint a, valódi tudomány

csak ott fejlődhetik ki, a hol az ész egyedűli czélja

felé az igazság felismerésére szabadon önállóan mű-

ködhetik , - úgy ennek elsajátítása is csak ez uton

érhető el, s ez a tan sza b a ds ágo Mert az értelmi

munkásságterén gépies m6don egyeseket rövid idejü

erőfeszíttésre tanulásra kényszeritteni, - talán a mü-

veltség külső mázát, egy vagy más életpályára meg-

kivántatott ismeretek bizonyos mérvét előállíttani le-

het, de a tudomány éltető szellemét, valódi művelt-

séget kierőszakolni ily m6don lehetetlen, - az csak

belső erkölcsi indokok rugerejének volt és lesz min-

denker szüleménye (Pauler),

Az egyetem fogaImából következik, hogy az ot-

tani tanítás csak azokra leend hasznos, a kiknél:a

míívelsségnek egy bizonyos foka, - ismeretek-

IIe k bizon yos menuyisége , - it éle t é re t t ség e ,

- s jell e m nek ö n álló s ága jelen van; - ezt

mivelni , előteremteni az alsóbb iskoláknak feladata;

s ezekkel ellátva az egyetemi tanuló .mindenek előtt

fő feladatának tartsa: fel ism ern i a t u ~ o mán y

1ény e g é tsa n nak a val 6 d i éle t r e val ó b e-

f oly á s á t , hogy eleve tudja, non scholae sed vitae
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discendum est, hogy így választhassa azt, melyre sa-

ját hajlama von, ezt pedig leginkább meghatározza

az ő benső valódi vonzalma, szeretete folytonos ele·

ven érdeke, sebből szármozó szorgalma, - így le-

end ő csak az, a minek lenni akar, tökélletes.

Jelentékeny kelléke az egyetemi tanulásnak az

időn ek kell ő fel ha s ználá sa, a mennyiben ez

azon kenék, :mely által a czél elérhető, melytől min-

den miveltség függ, sennek czélszerű vagy czélsze-

rűetlen használatától minden boldogság vagy nyomor

feltételeztetik , - az elves zet t i ci őso h a vis z-

s z a nem tér, ez a tudományos kiképzésnél kettő-

sen való! de leginkább ezen rövid és soha vissza

nem térő egyetemi pályán, - erre int FeneIon : "az

Isten mindenben nagy és bőkezű, gazdálkodó az idő-

ben; s ez által tanít, mennyire ovatossan használjuk

fel azt, - sohasem ád egyszerre két perczet, s a má-

sodikat nem engedi, míg az elsőt vissza nem veszi,

a harmadikat kezében tartván, az ember sohasem

tudja, valljon elnyerni fogja-e azt?" .

Az időnek czélszerű használata, annak elosztá-

sábnn , sennek megtartásában áll, mert nem csak

akkor vesztünk időt, ha mit sem teszünk, de akkor

is, ha mást teszünk, mint a mit tenni kellene, - ezt

pedig elérhetjük legjobban az által, hogy ha az időt

a munka s nyugalomra nézve osztjuk fel, - tekint-

sék szaktudományukat munkának, - az általános

miveltségre vezető tudományokb6li foglalkozást élve-

zetnek, mulatságnak; mert a munka átváltoztatás már
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pihenés, s ha így készülnek az alap megnyerte után,

a tanulás könnyebb és élvezet , nem pedig munka

leend az.

Az egyetemi hallgatóinak f ő fel a el a ta, s en-

nek mulhatlan teljesíttése első helyén áll: any i1v á-

nos elő adá sok kell ő 1áto gat á.sai ezek kép-

zik az egyetemi oktatás lényeges elemét, és előnyét,

minden más magántanulás felett i s ez azon tudomá-

nyoknál , melyeket gyakorlati utmutatások, kisérle-

tek, műtétek nélkül egyátalán tanulmányozni nem

lehet, kétségtelen; - de azon szakokban is, melyek-

nek tanítása inkább elméleti, ennek szüksége kétség-

be nem vontató! mert ki nem ismeri az élöszónak

hatását! midőn az összes tudomány teljes birtokában

lévő tanító, hallgatói felfogása, miveltségi állapotJá-

hoz mérve fejtegeti annak rendszerét és tartaImát , itt

felvilágítást nyujtván, ott kételt oszlatván; szava nem

csak tanít, de lelkesít és buzdít! - Az élő szónok

az ismeretek terjesztésére, a szellemi élet ébreszté-

sére, mind leghatékonyabb eszközét, megerősítik az

egyetemi s tanodai köz oktatás terén kivűli tett ta-

pasztalatok is; ide való Qui n til ian u s mondata:

"viva vox, plenius alit", s mai nap is áll s állni fog

Thiers ch mondása "hogy az egyetemnek legnagyobb

jótéteménye az ő élő szava,

Az előadások üdvös hatása mindenekelőtt azok-

nak s zor gal m asi áto gat á s ::ltói tételeztetik fel,

mert a tanok összefüggő felfogása, kifejtésük éber

követése lehetövé teszi azok összegének áthatá.sát

- félbeszakadások , homályt szűlnek, s a következők
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megértését nehezíttik vagy lehetleníttik, - s így az

érdek csökkenvén , ellankad a vágy, a hanyagság,

mint minden rosznak kútfeje, előtérben áll, s az ifiut

azon mélységbe sodorja , hol jövendőjének kibonto-

kozhatlan sírja leend.

Az előadások sikeres hallgatása több tudomá-

nyos szakban gyakorlatokkallévén összekötve, azok-

nak elsajátítása tettet igényel, s így a tettet életbe

léptetni nélkülőnözhetlen kötelesség - mindnyájuk-

ban pedig a további önképzés szüksége fennáll; s

ennek főeszköze az o 1vas á s; mely nem csak isme-

reteink körét tágítja, hanem a komoly foglalkozások

iránti hajlamot fejlesztvén , biztosítja szellemi müve-

lődésünk állandóságát; - erre bő alkalmat nyujta-

nak a könyvtárunk nyitott termei, s bizton reméljük,

hogy azok úgy mind eddig folytonosan növekedő

számmal fognak látogatva telve lenni. - A folytonos

munkásság, az arra hivatottakat önálló irodalmi kez-

deményezésre vezeti, mire az egyetemnél az erre

serkentő pályakérdések alkalmul szolgálnak; - de

leginkább az er k ö 1c si jel em nek kifejlesztését s

sz i1á r d í tás á t mozdítja elő, megedzvén az akara-

tot, sleküzdvén a szorakozási s tétlenségi hajlamot,

a kötelesség hű teljesítése leend ennek gyümölcse.

Ezen erkölcsi jellemnek tettben való nyilvánu-

lását eszközölni fogják az által is, ha a több karok-

nál már létező segély-egyletüket, minden mődon föl-

karolni s pártolni fogják, - ennek czélja segélyzés

lévén azokra, a kik a tudomány vágyától áthatva,

már már legörnyednek , s a teher súlya által életök
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legszebb ki látásától , összeroskodva, szamüzetnek , -

ha csak a humanitás e legszebb erénye, fel nem tart-

ja őket e pályájukon.
Az, a mi az embert az állatoktól jellemzően

megkülönbözteti, - s a mely minden népeknél, a

melyek az állatiságig alá nem sülyedtek, létezik, -

s mely nem csák a miveltségnek kezdete, hanem an-

nak zárkőve is j az emberi ész legmagasabb kifejlő-

dése, s az emberiség valódi virága a r eli g i o! -

ezt, a mennyiben ez nem csak az emberi szellemnek

földi éltében, annak biztos támaszt nyujt , ezt fel-

emelvén! - hanem az egészet kormányzó gondvi-

selés hitére s hallhatlanságra vezet! - s ennek ki-

fejlesztése az emberi nemnek nélkülözhetlen szüksé-

ge! - ezt az egyetemi ifjuság tettben fogja az által

bebizonyíttani, hogy az Isten tiszteletére szánt órá-
kat híven látogatandja, s dalardéjával ogyetemben

diesöitendi Azt!

Egyetemi polgárok! ezen fővonásokban kiván-.

tam megérinteni fel a dat u nk at, - hogy ennek

felfogása után kötelességünknek is tudatára jussunk,

mert csak igy remélhető, hogy ezeket ismervén, tel-

jesítteni is fogjuk azokat.

Önöktől ifju barátim! e kötelesség hű teljesíté-

sét méltán várja családjuk szeretete , követeli önma-

gok jövője! - de válja az egyetem és leginkább a

haza, mely jövendőjének minden reményét, ifjusága

tudományos miveltségében helyzi! - s a midőn ezt

lelkiismeretes en teljesítettük, bíiszke öntudattal mond-

hat juk , hogy megfeleltunk azon helynek, melyre hi-
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vatva voltunk, s elértük aczélt, melyet szabadon
magunknak kitűztünk ; - s a tudományos miveltség
elsajátítása után, terjedni, gyarapodni s fejlődni fog
a tudomány! ~ és csak így fog teljesüIni mindnyá-
junk keblének azon szent érzete: "hogy felvirágozni
fog a szeretett haza, s hogy ez nagy s dicső leend!"

S így az iskolai év megkezdve van.




