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Hogy a téren, melyen müködni akarunk, sikert érjünk,'

mindenek előtt hivatásunkat kell ismernünk: hivatásunkat,

melyet testi és lelki tulajdonságainknal fogva a természet

tűzött elénkbe, és hivatásunkat, melyet szabad akarattal

választottunk magunknak a czélbóI, hogy mint a társada-

lomnak tagjai mi is közremüködhessünk azon feladatok

megoldásában, melyek közösek az állammal.

A hivatás, melyet Önök tisztelt akadémiai polgárok

maguknak választottak abban áll, hogy egyetemi idejök

czélszerü felhasználása által magukban az egy ént, t. i. a

magasabb emberit, és a pol g árt, azaz a társaság' tagját

ugy kiképezzék. hogy mint az értelmiségnek majdani elite-Je

mindkét irányban hangadei lehessenek a társadalomnak:

mert kik lehetnének az államban erre inkább hivatva, mint

kik módszeres törekvéssel igyekszenek sajátjokká tenni azt,

mi a társadalomban egyik fö-hatalom: a tudományt, és

amiben ez végelemzésben culminál: az értelmiséget.

Midőn pedig itt az idő czélszerü felhasználását em-

litem, legközelebb azon kérdés merül fel: mivel és mint

foglalkodjék az akadémiai polgár, hogy az emlitett kettős

czélt minél szerenesésben elérje.

Mindenek előtt foglalkodjék azon tantárgy ak szor-

galmas tanulmányozásával, a melyekbeni jártasságra neki

jövő polgári hivatásában szüksége leend .. Ennél fogva az
1{,
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ifjunak midőn az első lépést teszi esarnckainkba, hivatá-

sára nézve már tisztában kell lennie magával. E tekintet-

ben nem ritJrán tapasztaljuk, hogy ifjaink nem eléggé ko-

molyan vetnek számot magukkal, mielőtt az egyetemre

'lépnek.

Arra, hogy jövő életpályánk iránt eligazodhassunk,

valamint minden egyébben az ö nis mer e t a döntő, ez

engedi csak azon életirányt felismernünk, melyre testi s

lelki képességeink és természeti hajlamainknal fogva leg-

inkább hivatva vagyunk, az önismeret' képesit bennünket

egyszersmind azon eszközök felismerésére és illő felhasz-

nálására is, malyeket alkalmaznunk kell, hogy hivatásunk-

nak megfelelhessünk.

Igen is: ismerd magadat! ez a g'örög bölcs- életphilo-

sophiajának első tétele. - Igen, ha az oly könnyü, ha az

nem a legnehezebb volna. Másokat képesek vagyunk tisz-

tán észlelni, elfogulatlanul, tárgyilagosan megítélni, ma-

gunknak kevésbé vagy inkább hű képet formálni hajlamaik,

cselekvési módjuk, erényeik és gyöngéikről: s idővel, ini-

dőn a tapasztalás mind több adatot nyujt az itéletnek,

összes jellemökről. Hányszor ~ hog'y csak az állásválasz-

tásra vonatkozó önelhatározást vegyük fel, - hányszor

nem látja be más, mely müködési szakra, mely életmódra

alkalmasb valaki annál, melyet választott, vagy melybe, -

ha arra például szülők, környezet, idegen tanács alkalmi

okok által indittatott, - ekkép külsőleg mintegy bele vite-

tett. Hány esetben van tehát a fiatal embernek teljes külsó

és belső szabadsága ép azon irányt választania, melyre

természeti adományainak mivolta által valóban hivatva

van ~ Külső -mert többnyire a szülék vagy gyámok hatá-

rozzák meg, kivált hol több gyermek van egy családban, ki

mi legyen, s e szerint intézik már jó korán a növendék
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tanulmányait -; belső, mert erre kétségtelenül már némi

körisméje kivántatik a szaktudományoknak ésképességeknek,

melyet ifjaink ritka esetben nyernek elég korán, de még

inkább önismeret kell, hova nemcsak minden hajlamaink

világos felérzése, hanem mind lelki képességeink egy vag-y

más szakra hivatásának, mind testi mívoltunknak is ha-

sonló irányban kellő tárgyilagos felfogása kivántatik.

S ki várhatná ezt a legnehezebb nemét az ismeretnek

már a gyenge ifjutól ~ Itt tehát a környezeté s az előkészitő

iskoláké az első irányadás kötelességo.

Hány szüle, vagy kiknek hivatásuk a gyermek jövén-

döjét előkésziteni, járnak el lelkiismeretes, komoly és -

mi fö - agyenneknek hajlamaira és képességeire ügyelő

gonddal az első lépések intézésenél ~ hányszor nem a maga

szakját odroyálja az apa a fiára, ki sokszor más szakban

kitünhetett volna ~ nem mindig sikerül ez, mint a termé-

szetvizsgáló Sausaur-ok és 1\'Ieckel-ek, az orvos Hilden-

braudok vagy Frankok, a bölcsész Fiobtéknél, kik a nélkül

is, hogy atyjáik vagy rokonaik természettudósok és bölcsé-

szek voltak volna, lelkük benssületett iranyuknal fogva

voltak már kétségtelenül azon pályára hivatva, melyen

jeleskedtek : de azokká lettek volna-e ha - kik életszak-

máik határozására befoly tak, itt jogászt, ott papot kivántak

volna erőnek erejével képezni fiaikból ~ - Igen is ropparit

azon felelősség, mely e részben az ifju első vezetőire nehe-

zedik: inert ettől függ nemcsak kínek-kinek mint a társa-

dalom egykori tagjának minél alkalmasb volta, hanem

erős egyéniségeknél ezek egy kori boldogsága is! 1\'Ii lett

volna Kisfaludy Sándor és Berzsenyiből, lettek volna-e oly

nagy költők és nemzetök oly nemes mivelői és ébresztői,

ha engedve atyáik kényszerének, Verböczinek hódolnak

vala meg; Révay nem kevesbbé lett nagy mint szerzetcs
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is, mint lett önlelke ereje által, de boldogtalan, Ányos

pedig' áldozata is azon hivatásnak, melybe szülöi - vagy

jó tanács hiánya miatt tán a viszonyok - által sodortatott.

Az első gondviselők szent kötelessége tehát minden-

kép kiismerni már a gyermek lelki irányát és eszerint -

mellözésével minden külsé tekintetnek, - vezetni azt; s

hol e gond, e bölcseség hiányzik, az előkészítő iskoláé s

ennek tanárai é azon mindenek felett szép hivatás, az ifju-

nak életpályája választásában irányt adni. - Boldog, ki-

nek gymnasiumi pályája végéhez közel, a váluton, oly

atyai tanácsadói jutnak tanárai közt, kik rendeltetését ön-

tudatába hozván, ennek megválasztásánál az eliguzitö szö-

vétneketmeggyuj tj ák,

Most átlép az ifju az egyetemre, s egy vagy más

karba irja be nevét. Vizsgálja meg magát még egyszer

komoly an nyugalommal, s vessen számot magával: bir-e

azon hő szerétetével a tudománynak, melynél fogva egész

élete nappalait és éjeleit a tanulásnak, a tudományos vizs-

gálatnak, s ezek vivmányai értékesitésének szánva, mint

tud ó s, nemzete szellemi érdekeinek ernyedetlen kifejtője s

ápolója lehessen; vagy bir-e azon fáradhatatlan tanulási

vágygyal, azon gyakorlati lélektani képességgel, azon fel-

áldozó szerétetével az ifjuságnak, s azon szellemi tehet-

séggel, és testi épséggel s erővel, melyekkel, ha mint

nevel ő vagy tan it Ó kivánja egykor a nemzet ifju-

sagát, s általa a nemzet jövőjét szolgálni, mulhatlanul

birnia kell ~vag'y bir-e azon jellemi önbizalommal, s a jog

azon mély s erélyes érzetével, mely nélkül igazsagos bir Ó ;

azon emberszerető és kifelé ható tevékenységi hajlammal, .

mely nélkül ügy v é el; a· pontos szorgalom azon mértéké-
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vel, mely nélkül jó ti szt vis elő nem lehed bir-e végre

azon észlelő képességgel, kisérletek tételére való szenve-

délylyel s azon éles ítélettel, mely nélkül ter m ész e t-

viz s g á ló nem lesz, s azon hő emberszeretettel és sok

esetben hősies elszántsággal, mely nélkül mint o r v o fl

embertársai jó nemtője nem leend soha ~ -- Vizsg'álja meg

tehát magát és minden életviszonyait szorgnsan, . és ha

akár külső akár belső indokole más utra terelik: határozza

el magát még jókor: egy fél, vag'y bár egész év vesztesége

- bár nem is teljes vesztesége, mert látköre mégis tágult

- ini ahoz képest, ha puszta kovetkezetességből megma-

radva a már megkezdett pályán, öröm es siker nélkül él

le eg'y hosszu életet, mely más téren talán kítünővé, min-

den esetre boldogabbá teendette.

Hogy pedig a szak megválasztásában minél bizto-

sabbaninduljon az ifju, ne mulaszsza el jókor különféle

szakemberekkel társalkodás és encyclopaediai munkák ol-

vasásával készülni az egyetemre, 8 itt az első heteket, ha

beiratkozott volna is már, ozélszerüen intézett hospitatiö-

val, s végre encyclopaedíai előadások hallgatás ával is Vdgy

jókor megvaltcztatni, vagy mindinkább megállapitani szak-

mája megválasztás{Lt.

Ha ekkép életpalyajukra nézve és ezzel együtt az

iránt is megállapodásra jutottak, hogy az egyetem mily

karanal irassák be magukat, ezzel egyszersmind a főtár-

gyakat is megválasztották, malyeknek hallgatására jövő

hivatasuknal fogva szükségök van. És itt alkalmam nyílik

a tanulmányozásra nézve néhány szót emliteni.

A. rendkivüli gyors haladás, melyet a tudományok a

közelebb mult évtizedekben tettek, azokban is az elosztási
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elvet juttatták érvényre: az ugyanazon egy tudomány kö-

réhe tartozott ismeretek, melyek még nem rég az egésznek

elválaszthatatlan részei gyanánt tekintettek, most már

annyira kifejlettek és kibövültek, hogy az egész nagy tudo-

mányból egyes ismeretcsoportok kihasittattak, melyek az-

tán meg annyi specialis tárgyra szolgáltattak elegendő

anyagot.

A mit a tudományok fejlődési folyamata üdvösen igy

követelt, azt az egyetemek nem ignoralhatták : és igy tör-

tént, hogy az egyetem tudománykarainal sok specialis tan-

tárgy adatik elő, mi által ifjainknak meganynyi alkalom

nyujtatik magukat azon szakmákban különösben kiképezni,

mikre jövő hivatási körükben kiválóan szükségök leend.

- Ámde nagyot tévedne, k~ midőn alaposan óhajtja ma-

gát valamely szakban kimivelní, ezen most már oly sokfelé

elágazó specialitásokkal kezdené tanulmányozását: az

ilyen a fáktól az erdőt nem látná, és megfeledkeznék arról,

hogy valamint a test táplálására nem elég a sok tapanya-

got gyomrunhba felvenni, hanem hogy a sokat meg is kell

tudni emészteni, ugy a tudományok elsajátitására sem elég

csak minél több ismeretet felvenni, azoknak szintén meg

kell emésztetniök.

Igen uraim az akadémiai polgárnak nem elég csak

ismereteket felvenni, neki eltérőleg a középtanodak tanulás-

módjától, az ismereteket saját meggyőződésével ídentiflcálni

is kell tudnia.

Mig az alsóbb tanodákban a szellemi kiképcztetés ug-y

szélvan az egyénnek inkább csak passiv magatartása mel-

lett eszközöltetik , mert a növendék a tantárgyakat nem

választja szabadon, s neki a szükséges ismeretek csakugy

nyujtatnak mint a gyermeknek a táplálék, s mig eszerint

a fiu szellemi kiképestetésének egyik föfeltétele az enge-
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delmeskedés, melylyel minden kötelességénok, minden ethi-

kai követelménynek megfelelt, - addig egészen máskép

áll a dolog az akadémiai polgárral, ki felszabadúlva a

tanulási kényszer alól, szakjának mindig meg-felelőleg

ugyan, de szabadon választja a tantárgyakat, melyeket

nemcsak emlékező tehetségével, hanem szabad öngondol-

kodás utján igyekszik magáéva tenni.

A tanulásban ő nem ismer puszta tekintélyt, a mit

tudni akar, azt előbb komoly megvizsgálás tárgyává teszi

s ekkép igyekszik az önelmélkedés által nyert bizonyosságot

meggyőződéssé emelni.

Önelmélkedés által szerzett meggyőződés legyen tehát

tanulmányozásaiknak jelszava és czélja. De hogy az aka-

démiai polgár szellemi öntevékenység utján képezhesse ki

magát, arra neki szellemileg önállónak, szabadnak kell

lennie, mert e kettő: szellem és szabadság elválaszthatat-

lan együttes dolog, melynek párhuzamosságát mindenütt és

mindenben feltaláljuk.

Önöktdl függ már, tisztelt akadémiai polgárok! e sza-

badságot ugy felhasználni, hog-y nemes hivatásuknak mi

tökéletesebb en megfeleljenek: erre pedig nem elég, hogy

csak szaktudományaikat sajátitsák el, hanem mint a mi-

velt osztályok tagjai rajta lesznek, hogy egyetemi idejök

alatt általános miveltségre is, még pedig ininél nagyobbra

szert tegyenek: és azért szem előtt tartva a dolgoknak

egyetemleges összefüggését, és azt, hogy minden tudomány

szolgál a másiknak és viszont szclgalatot fogad attól,-

szorosan vett szaktudományaikon kivül nem fogják ehnu-

lasstaní oly tárgyakat is felvenni tanulmán) aik körébe,

melyek szakmájukhi közelebb távolabb rokonságban állva,

a saját1í.épi szakma Iátkörét bővíteni képesek; semellett

figyelemmelleendnek mindazon más tantárgyakra IS,

2
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melyekben némi avatottságot senki nem nélkülözhet, ki

. magasabb miveltségre tart igényt. -- Mind ezeken kivül

az általános miveltség után törekvő nem érheti be azzal,

hogy szorgalmas tanulmányozás által mint tudós magasabb

fokra vergödjék, neki a gyakorlati élet oly csodálatosan

egybeszőtt viszonyainak ismerete, neki életiskola kell; és

erre a társadalmi körök látogatása nyujtja az akadémiai

polgárnak az alkalmas eszközt. Önök tehát a tanulótársaik~

ból álló szükebb körön kivül, tágabb társadalmi körökbe

fognak igyekezni bejuthatni, még pedig minél mivelteb-

bekbe, annál nagyobb üdvökre leendenek azok: mert vala-

'mint a gyémánt szabatos szép alakját csak gyémánt által

nyerheti, ugy a minden irány felé, fejlődésben levő fiatal

ember is csak j6 és mívelt társaságban érheti el szelleme

és jelleme azon fejlödését, mely egykor nem csak a társa-

dalom hasznos, de kedves tagjává is emelendi.

Midőn eddig nem egy mozzanatot igyekeztem kie-

melni, melynek kellő méltatáaa az akadémiai polgárt arra

képesiti, hogy majdan ne csak szakmájában, de tágabb kö-

rökben is mint az igaz, jó és szépnek derék bajnoka szere-

pelhessen, mulasztást követnék el, ha legy pontot érintet-

lenül hagynék, mely csakugyan egyik legfőbb tényező arra,

hogy amely szellemi kincseket mint akadémiai polgárok

gyüjtöttek, azokat ha majdan intézetünk falait elhagyand-

ják, teljesen értékesithessék is: az egészségügyi viszonyo-

kat értem, a mennyiben ezek a tudományokkal foglalkodó-

kat befolyásozzák.

A mivel az ember minden nap és folytonosan foglal-

kodik -- és ilyen a hivatási foglalkodás - az lehetetlen,

hogy élte minden viszonyaira, tehát egészségére és elte

\ '

...•

I

==================~==~~~~ ~l-J
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tartamára is a leghathatósabb befolyással ne legyen. És

ez alig is gondolható máskép, ha tekintjük, hogy hivatási

foglalkodásunktól függ a társadalombani állásunk, és az

ez által feltételezett könnyebb nehezebb kereset, és igy az

óletkellékeknek nagyobb kisebb erőmegfeszitéssel járó meg-

szerzése is; - ha továbbá tekintjük, hogya mindennapi

foglalkozás szervezetünknek majd e majd ama részét, s~el-

lemi létünket majd e majd amaz irányban veszi kiváló an

igénybe, mi által az egészünknek fentartására mnlhatlannl

ssükséges hannonia oly könnyen megzavartatik, ha mon-

dom, ezeket tekintjük, könnyen át fogjuk látni, miszerint a

hi vatalbeli foglalkodás, a hygienicus tényezők egész nagy

seregének lehet okozója, és e tényesők csoportozatának

különfélesége magyarázza azon statistikailag constatalt

, tényt, miszerint különböző hivatásu osztályoknál, különböző

a. betegségi hajlam és magoknak a betegségeknek gya-

korisága, különböző végre az élet tartama is.

A szellemileg foglalkodólmál az elmetehetségek arány-

talan igénybevétele, a szobalevegő, a sok ülés előre hajlott

testtel, és ezek következtében a légzési és vérkeringési

zavarok megannyi okot szolgáltatnak oly kóros állapotok

tamadásara, melyek hosszu kézzel előkészittetve ép azon

életkorban mutatják szomoru következéseiket, melyben a

férfiunak ereje teljében kellene lennie, s malyben a társa-

dalom érdekei előmozditásáboz közremüködése a legsürgős-

ben szükségeltetnék.

Áll ez leginkább azokra nézve, kik már kora fiatal-

ságukban keveset gondolva az ember somaticus részével,

és figyelmen kivül hagyva minden egészségtani tekintetet,

gyors léptekkel siettek a szellem magasabb sphaeráiban

felkeresni éltök elemeit. De ininél magasabbra ragadta

őket szellcmök, annál mélyebbre sülyedtek bennök al:
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egészséget feltételező tényezők, és velök együtt maga az

egészség is, nem csak testben, hanem lélekben is.

Ezt tudva, alig csodálkozhatunk, ha szellemi kitünö-

ségeket majd a kedély kóros elhangultságában, az e-lme

mulékony vagy tartós inegzavarodásaban, majd gutaütés-

ben, köszvényben és más bajokban szenvedni halljuk:

Julius Caesar, Napoleon, Wellington mulékony lelki zava-

roknak voltak alávetve -; Descartes, Cromwell, Byron és

más ragyogó elméjü férfiak visiokban szenvedtok, rémeket

láttak -; a köszvényról már Sydenham is mondá, hogy

több bölcset ölt meg mint bolondot -; a hólyag kö, ez I
annyira kinos betegség pedig, a tudományokkal foglalkodó

nagy férfiak egész hosszu Borának keserítette meg életét:

Milton, Bacon, Erasmus, Harwey, Linné, Braun, Newton,

Voltair mindannyian holyagkében szenvedtek.

Tullépnék feladatom határán, ha az akadémiai pol-

gárt illető hygienicus elvek részletes fejtegetésébe bocsát-

koznám, elég legyen általában Ium figyelmeztetni, hogy

itt is csak az önismeret vezet az üdvösnek feltalálására,

azért figyeljek meg gondosan saját egyéniségüket, és rá

fognak jutni arra, mit tenniök, mit hagyniok kell, hogy tes-

tök lelkök harmoniai épségben erősödjék, virágozzék. .

Mit tiszta szivemből kivánva, a tanévet ezennel meg-

nyitottnak nyilvanitom.


