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'I'ermészetünk egyik szükségképeni követelmé-

nye, hogy midőn földi vándorlásunk valamely vál-

utjára eljutottunk, mielőtt utunkat folytatnók, meg-

állapodjunk, és a téren, melyet elfoglalunk, körül-

tekintve a felett elmélkedjünk, merre és mint foly-

tat juk utunkat, hogy azon cél felé _cközeledhessünk,

melynek elérését feladatul tűztük ki magunknak.

Ez lehetett egyetemi elődeink azon intézkedé-

sének, miszerint a mindenkori tanévet alkalmi be-

széddel határoztálc megnyittatni, főmotivuma,

Tiszti állásomnál fogva ez idén nekem jutván a

szerep ebeszédet megtartani, maga az alkalom szabja

elém a tárgyat, melylyel szónoklatomnak foglalkodnia

kell, mert válutoni elhatározásról lévén szó, úgy

hiszem, hogy. a t. hallgatóság főleg azon részéhez

illik szavaimat intéznem, kik a mult és jelen tanév

között állva azért érezhetik magokat elmélkedésre

indíttatva, hogy éltök főcéljára nézve megállapodásra

jutván, pályájok mi módon leendő folytatására nézve

is tisztába jőjjenek magokkal.

Tehát komoly a feladat melylyel Önöknek tiszt.

akadémiai polgárok foglalkodniok kell, és annál

komolyabb, minél bizonyosabb az, hogya megállapo-

dás, melyre a mostani válpontjukon megindult el-

mélkedés utján eljutnak, jövőjök minden viszonyaira

döntő befolyással leend.
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Áll ez kivált Önökre nézve, kik most lépik át

először tanintézetünk küszöbét, és kiknek az iránt

kell elhatározásra jutniok, vajjon mint lelkészek,

jogászok, orvosok, vagy mint a bölcsészeti karhoz

tartozó egyik vagy másik szakma, képviselői akarják-e

egész jövő életöket tölteni.

De legyenek óvatosak, mert a szellemifoglalko-

dás csak akkor boldogít, ha az ezen foglalkodásnál

igénybe vett szellemi erőnk mivolta és foka illő

arányban áll az elérni óhajtott céllal: a kettő közti

aránytalanság, minthogy a nem megfelelő szellemi

erő kifejtése által a kitűzött cél soha el nem érhető,

mulhatablanul boldogtalanságra vezet.

Önök még fiatalok, és sem a megválasztandó

szaktudományok, sem az azok űzésére megkívántató

tulajdonságaikra nézve még nem hirhatnak oly tá-

jékozottsággal, hogy a jövő hivatások megválasztá-

sában könnyen ne tévedhetnének, azért vizsgálják

meg magokat még egyszer, és ha úgy találnak, hogy

nem azt választották, mit természeti hivatások és

egyéb életviszcnyaikhoz képest választaniole kellett

volna, akkor határozzák el magokat mielőbb, és lép-.

jének a hivatásoknak inkább megfelelő pályára.

És midőn eddig kiváló an Önökhez intézt em

szavaimat, kik csak ez idén kezdik egyetemi tanfo-

lyamaikat, nem kevésbbé komoly figyelmeztetéasel

fordulok Önökhez is kik tanulmányaik folytatása

végett keresték fel ismét tanintézetünket, mert bár-

mely karnál iratták is be magokat, már most mint

még tanulőknak kell, hogy tisztába jőjjenek magokkal
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az iránt, hogy a tanfolyam bevégezte után mily

különös állást óhajtanak a társadalomban elfoglalni:

az orvostan-hallgató például ne érje be azzal, hogy

az orvosi karnál beiratkozva, a tanulmányi rendnek

megfelelőleg rendezze dolgait, hanem iparkodjék már

most is tisztába jönni magával az iránt, vajjon mint

belgyógyász, sebész, szülész stb., vagy talán mint

tanár és milyen tantárgyból szándékozik a társada-

lomban állást foglalni; úgyszintén a jogtanuló is

vessen számot magával az iránt, hogy egyetemünk

csarnokait majdan elhagyva, mily leülönős polgári

állásban szándékozik tevékenységet kifejteni. Mert

csak akkor, ha erre nézve elhatározásra jutottak,

fogják a talajt, melyen tanulmányaikat végezni

akarják, magok alatt szilárdnak érezni, és csak akkor

fogják egyetemi életöket oly módon tölthetni, mint

azt a jelennek illő felhasználása által jövőjök bizto-

sitása igényli.

Ennek felismerésére és illő megítélésére az ál-

lam Önöket képeseknek, éretteknek tartja, mert fel-

teszi, hogy most értelmi fejlettségöknek már oly

fokára emelkedtek, melynél fogva nem úgy, mint

eddig külbefolyás által vezettetve, hanem szabad

akaratból határozhatják el magokat mindarra, mi

céljok elérhetése tekintetében alkalmasnak mutat-

kozik.

Mindenek előtt kell, hogy hangsúlyozva említ-

sem, miszerint az akadémiai polgár életének góc-

pontját az egyetem képezi, kivált most, midőn nem-

csak a tanulmányozásra minden, hanem a társadalmi

szellem fejlesztésére is nyujt már némi alkalmat, s

így az akadémiai polgár az egyetemen leli fel mind-
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azt, mire neki szüksége van, hogy szellemben, jel-

lemben és választott szakmájában a tökély azon

fokára emelkedhessék, melynek elérésére egyéni ter-

mészeténél fogva képes.

És midőn itt az egyetemet, mint az akadémiai

polgár életének főgócát, említem, önkénytelenül is

azon kötelességek és jogok fejtegetésére vezettetem,

melyekben az egyetemi tanulónak élete határozódik.

Az első, minek szem előtt tartását eléggé komo-

lyan nem ajánlliatom az, hogy hogy a tanulmányi

és fegyelmi rendünk követelményeinek szigorú an

megfelelni iparkodjanak: ez a mi törvénykönyvünk,

melynek úgy az egyetemi hatóságok, mint az akadé-

miai polgárok engedelmeskedni tartoznak: az előb-

bieknek a törvény követelményeinek határán túl

engedékenyeknek, az utóbbiaknak azokon búl köve-

telődzőknek lenniök nem szabad.

Önöknek a tanulmányi és fegyelmi rend akkor,

midőn akadémiai polgárokká be lettek igtatva, ke-

zeikhez szolgáltatott, ne mulasszák el azt időnként

átolvasni, ne hogy azt tegyék, mit a dékánok nem

ritkán tapasztalni kénytelenek, hogy midőn cselek-

vényeik az akadémiai rendbe ütközőhnek találtatnak,

azzal mentsék magokat, hogy az adott esetre vonat-

kozó szabályrendeletet nem ismerték, mert tudva

van, hogy a törvény nem tudása nem menti ki a

törvény ellen cselekvőt.

Tanulmányi ügyeiknek elintézését illetőleg, nem

említ em az előadások szorgalmas látogatását, azok-

nak figyelemmel hallgatását, a hallottaknak otthon
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ismétlését és öngondolkodás útján meggyőződéssé

való érlelését, mindezek oly dolgok lévén, melyeket

megtenni saját nagy érdeköknél fogva úgy sem mu-

lasztandának el, hangsúlyozott említésre nem szorul-

nak, csak arra legyen szabad figyelmeztetnem, hogy

a tanulők és különösen a kezdők, nem ismervén a

tantárgyaknak azon egymásho zi viszonyát, mely sze-

rint az egyiknek megérthetésére a másiknak előzetes

ismerete mint mulhatlunul szükséges feltétel kíván-

tatík, leckekönyvök ősszeállításánál nem azon egy-

másután szerint válogatják meg a tantárgyakat mint

kellene, hogy a tanulás rövidebb idő alatt is sikerre

vezessen : egyetemünk karainal a tanév kezdetén

encyclopaedicus előadások szoktak tartatni, ne mu-

laszszák el azoknak látogatását, csak kevés időt vesz-

nek igénybe, és tetemesen járulhatnak a, tanulás

könnyí téséhez.

Mi már magát a tanulást illeti, tudom, hogy

senki Önök közül nem szorul rá, hogy tőlem hallja,

miszerint a tudomány csak annak számára érleli

gyümölcseit, ki természeti hivatás mellett erőt időt

nem kímélve, ernyedetlen kitartással szenteli magát

a tanulmányozásnak. Az ugy mondott gen ie a mai

tudományos világban elvesztette nimbusát, mert a

nagyobbszerű meggazdagodásai a tudományoknak

nem egyszerű ötleteknek, hanem csak fáradhatatlan

szorgalommal folytatott munkásságnak köszönik ke-

letkezésöket : a legjelentékenyebb felfedezések mé-

lyen beható és kitartó munka közben úgy történtek,

hogy a felfedező anélkül, hogy épen azt kereste volna

mit felfedezett, mintegy reá bukkant arra, mivel az

emberiséget megajándékozta: így fedezte fel Galvani
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a nevét vis elő erőt, így vetette meg Linné a növények

rendezésének alapját, így fedezte fel Columbus Ameri-

kát' és így bukkant Oersted az electromagnetismusra,

melynek nagy jelentőségű horderejét maga sem

sejtette.

Tehát az emberi ismeretek fejlődési folyamatá-

nak egyik legfőbb tényezőjét az erős akarattal és

vas kitartással folytatott tudományos munkásság ké-

pezi) és Önök ily munkásság alól annál kevésbbé

fogják magokat kivonni akarni, minthogy az egye-

temi tanulónak főfeladata különben is. a szorgalmas

szellemi foglalkodas.

Az Önök kötelességei tehát abban összpontosul-

nak, hogy serény tanulmányozás mellett magavisele-

töket mindenben az egyetem tanulmányi és fegyelmi

rendj éhez alkalmazzák.

Jogaikat illetőleg: az akadémiai polgárnak joga

van követelni, hogy az egyetem számára mindazt

nyuj tsa, mire szüksége van, hogy magában az egyént:

a magasabb emberit, és a polgárt: a társadalom tag-

ját kiképezhesse.

Ehhez pedig szükséges, hogy az egyetem rendel-

tetésének megfelelő szerkezet mellett mindennel fe]

legyen szerelve, mi a tanulónak elméleti és gyakor-

lati képeztetésére kívántatik.

Hogy pedig az egyetemek mint az ifjuság kiké-

pezésére szentelt intézetek magasztos feladatoknak

megfelelhessenek, már alapszerkezetöknél fogva olya-

noknak kell lenniök, miszerint meg legyenek adva a
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feltételek arra, hogy tevékenységenek kifejtésében

mindenki fesztelenül, szabadon mozoghasson ; mert

valamint az emberi. szellem esak szabadság mellett

fejlődhetik a tökély azon fokára, melyet az ember

egyéniségénél fogva elérni képes, ügy az egyetemek

is csak akkor fejlődhetnek rendeltetésöknek megfele-

lőleg oly intézetekké melyeknek feladata a szellemi

erők és képességek legmagasabb fokra való kifejtése,

ha szabadok.

Ily felfogással birnak az államférfiak mindenütt,

hol az értelmiség magasabb foka képezi a társadalmi

ügyek elintézésénél a főbb mozzanatot, és innen van,

hogy az egyetemeknek még ott is, hol azok az állam

felügyelete alatt állanak, bizonyos korlá tok között

szabad mozgás engedtetik.

És hogy is lehetne ez máskép, midőn az annyi

századok óta tett tapasztalat hangosan a mellett

szól, hogy a tudományos mozgalmaknak gyúpontjaí

mindig az egyetemek voltak, itt gerjedeztek és köl-

tettek ki az uj gondolatok, innen terjedtek azok mind

tágabb körökbe, míg a nagy közönség által is elfo-

gadtatva, és annak életébe beleoldva, végre az emberi

szellem nagy fejlődési folyamatának árjában érvénye-

sültek.

És midőn az egyetemek végeredménykép ezt

eszközlik, de eszközölhetik csak akkor ha e nemes

cél felé törekvésökben szabadon mozoghatnak, mél-

tányos volna-e megvonni tőlök a szabadság azon

fokát, a melyre hogy célj okat elérhessék, múlhatla-

nul szükségök van 1 E szabadsággal mindenkinek

tanítónak és tanulónak bírnia kell hogy a magok

elé tűzött feladatnak megfelelhessenek.
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Örvendetes jelensége korunknak, hogya közvé-

lemény, valamint a kormányzatra döntő befolyással

bíró testületek figyelme mind észrevehetőbben az

egyetemek felé irányul; innen van, hogy egyetem-

beliek kerestetnek fel az állam főbb és legfőbb hiva-

talainak betöl tésénél; innen a magas állásokból kilé-

pett férfiaknak az egyetemekhez való visszatérése;

innen az egyetemi tanulők számának évről évre ta-

pasztalható szaporodása, és innen végre azon érdek-

lődés, melylyel úgy az állampolgárok általában, mint

különösen az állami ügyek intézői az egyetemek

iránt viseltetnek; ennek köszönhető a jól rendezett

államokban azon bölcs intézkedés is, mely szerint az

államhivatalok betöltésénel figyelem fordíttatik arra,

hogyahivataljelölt egyetemi képzettséggel birjon ;

és ez történik nemcsak azért, mert rólok a szakkép-

zettség inkább feltehető, mint másokról, de azért is,

mert kiképeztetésök egyenlő vagy legaláb b is ha-

sonló elvek szerint történvén, tőlök várható legin-

kább, hogy képesek leendnek az államhivatalnokok

eljárásában annyira kívánatos összhangzatos múkö-

déshez hathatósan járulhatni.

Az említettek szerint az egyetemi képzettség

oly minősítvénynek tekintetik, mely az államhivatal-

nokok lépcsőzetén a, főbb és legfőbb fokozatokra ve-

zethet: és habár nem tagadhatni, hogy az ily előnyre

való kilátás- a tanulmányozás iránti buzgalom ser-

kentésére súlyosan latba eső tényezőt képez, mégis

esalódnék ki azt hinné, hogy az eféle vagy hasonló

előnyt igérő körülmény volt légyen a főrugó a szel-

lemileg foglalkodó férfiak azon törekvéseikben, me-

lyek az emberi nemnek mai napság birtokát képező
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nagyszerű vívmányokat eredményezték. A ki tudo-

mányilag csak azért. foglalkodik, hogy ily előnyre

szert tehessen, az e célját talán el fogja érhetni, de

a tudományban nagyot teremteni soha nem fog, és

fáradozásainak valódi jutalmát sem fogja soha élvez-

hetni, mert e gyönyörérzet csupán azoknak számára

van fentartva, kik a tudásnak önálló értékét fel-

ismerveés annak gyönyörködtető becsétől bensőleg

áthatva, a törekvésök által kivívott tudásban magá-

ban, tehát magában a tudományban keresik és lelik

fel fáradozásaiknak jutalmát.

És valóban ha ez így nem volna" 'ha az ember

csak előnykeresés végett, és nem a tudományok iránti

szeretetből foglalkodott volna tudományilag, ott

volna-e az emberiség ma a hol van, midőn bámulatra

ragadtatunk azon vívmányok által, melyeket a szor-

galom és lankadatlan erőfeszítéssel folytatott tudo-

mányos munkásság eredményezett ~!

Előnyre való számításnak köszönjük-e azon

ismereteket, melyek szerint az égi testeknek utait,

járásuknak gyorsaságát, és mikor leendő isméti meg-

jelenésőket már annyi évtizeddel előbb pontosan meg-

határozhatjuk! És előnylesésnek tulajdonítsuk-é mind-

azon egyes tényezőknek előállítását, melyeknek meg-

felelő felhasználása által ezen ismeretek birtokába

jutottunk ~ Az egyptomiak, midőn az üvegnek készí-

tési módját feltalálták álmodtak-e arról, hogy Koper-

nikus azt majd egykor az ég felé irányozva, annak

segélyével földünknek a nap körüli forgásat fogja

megállapítani ~!

És ha a tudományok fejlődési folyamutából

gyüjtött tapasztalatokat illő figyelemre méltatjuk,
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ugy találjuk-e, hogy azok, kik a tudományok nagy

épületének felépítésén fáradoztak , mindig tudták,

hogy a kő, melyet kiki a maga bányájában tört, az

épület mily részének előállításánál fog majd alkalma-

zásba hozatni ~ És ha ezt nem tudták, gondolható-e,

hogy azért fáradoztak, mert a magok számára előnyt

reménylettek kieszközölhetni ~ J1Jsha beszédem ter-

jedelmi keretének korlátai engednék, említhetnek

olyanokat, kik nemcsak, hogy nem előnylesés végett

serénykedtek a tudományok mívelésében, de sőt hogy

az emberiséget a tudományok mély aknáiból kibá-

nyászott löncsekkel megnjándékozhassák, a gúnynak,

nélkülözéaeknek, üldözéseknek tették ki magokat, és

valódi vértanuivá váltak a tudományoknak; említe-

ném Anaxagoras, Sokrates, Galilei, Roger-Bacon,

Swammerdamm és másoknak dicső neveit, és azt,

kinek nevét sem ismerjük, de kire nézve nemrég az

a szomorú felfedezés hirdettetett a lapokban, hogy

azért, mert első volt, ki az elzárt gőz erejét terhek

emelésére ajánlotta felhasználtatni, a tébolydába zá-

ratott és ott halnia is kellett.

De bocsánat e kitérésért ; midőn az akademiai

polgár jogairól kezdvén beszélni, az egyetemi szabad-

ságot em Iítém, e szabadságnak ép azon részét hagy-

tam érintetlenül, mely Önöket legközvetlenebbül ér-

dekli : értem a tanulási és magaviseléti szabadságot

azon idő alatt, melyben az egyetemen tartózkodnak.

A mily nehéz megoldású feladata van a kor-

mánynak, midőn az akadémiai szabadságnak oly

mértékét igyekszik megállapítani, mely egyfelül az
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egyetemi ifjuságot megillető szabadságot magadja, és

másfelül azon követelményeknek is megfeleljen, me-

lyeknek teljesítése iránt az egyetem mint az akadé-

miai polgárok kiképeztetésére rendelt intézet felelős:

ép oly könnyü az akadémiai polgárnak feladata,

midőn azon közép utat iparkodik feltalálni, melyet

követve, az akadémiai szabadságot saját előnyére

felhasználni igyekszik.

A tanulási szabadságot illetőleg, vannak állam-

intézvények, melyek azt némiképen szabályozzák:

így a tanulmányi rend nemcsak a hallgatandó tan-

tárgyakra és a tanfolyam tartamára, hanem azon

vizsgálatokra nézve is intézkedik, melyek az akadé-

miai fokok és bizonyos állampolgári állások elnyer-

hetése céljából megejtendők; és nem fogja senki az

államnak ezen a tanulási szabadságot némileg kor-

látozó intézkedését helyteleníteni, ki meggondolja,

hogy az állam ez által csakis polgárainak érdekeit

törekszik megóvni, mert míg egyfelül a tanulók által

követendő tanulmányi rendet szabályozva a tanuló-

nak teendőit könnyíti, addig más felől a vizsgálatokra

nézve tett intézkedések által az állampolgároknak

megnyugvást nyujt az iránt, vajjon az annyi áldoza-

tokkal létesített tanintézetek megfelelnek-e a hozzá-

jok kötött várakozásoknak i

Az akadémiai polgár egyéb magaviseletére vo-

natkozó szabadságot illetőleg, annyival inkább indít-

tatva érzem magamat erre nézve is néhány szót

kockáztatní, minél bizonyosabb, hogy épen azon

5
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életkor, melyben Önök jelenleg vannak, leghajlan-

dóbb arra, hogy a fegyelmi rend szabta szabadsági

kör határain túllépjen.

A ki a férfikor küszöbén álló fiatalságot csak

valamelyes figyelemre méltatta az tapasztalhatta,

hogy az ember e kerban életének oly szakába lépett,

melyben az eddigi életviszonyaitól többé-kevésbbé

idegenkedve, tőlök menekülni igyekszik, és ha ennek

okát nyomozzuk, csak egyet találunk mely helyt

álló, és ez az, hogy az ember e korában szabadság

után nemcsak vágyódik, hanem azt .nem könnyen

fékezhető ösztökélés által indíttatva, élvezni is tö-

rekszik. Vétek volna ezen a fiatalság' szellemének

rendes kifejlődési folyamatában gyökerező szabadsági

vágyat annyira megszorítani, hogy a fiatal ember

szabad lelki fejlődésében megakadályoztatva, ezzel

együtt azon szabadságérzetétől is megfosztatnék,

mely nélkülözhetlen kellék arra hogy az állam köve-

telte kerlátok között szabad polgárává fejlődhessék.

Ez nézetem az akadémiai polgárt megillető szabad-

ság felől t de a mily határozottsággal vitatom, hogy

Önöknek ezen szabadsági körök sértetlenül fent ar-

tassék, ép oly nyiltan adok másfelől kifejezést azon

nézetemnek is, miszerint semmi intézkedést nem

tartok eléggé erélyesnek arra, hogy a szabadsági kö-

rét túllépő a kellő kerlátok közé visszautasíttassék :

mert valamint az orvos, midőn szervezetünk épségél

nek fennállását az egyik szervünk szabadellenes mű-

ködése által veszélyeztetve látja, minden, még a leg-

hősiesebb gyógymódhoz is nyúlni nemcsak jogosítva

van de ezt tenni köteles, ugy az államnak minden

intézkesedé csak helyeslésseI üdvözölhető, melylyel
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saját épségének fentartása érdekéken a rendzavarót

megfenyíteni törekszik.

Az előadottak szerint tehát akkor fognak Önök

akadémiai hivatásoknak legbiztosabban megfelel-

hetni, ha egyetemünk tanulmányi és fegyelmi rend-

jének kerlátain belől mindent, azokon kivül pedig

mit sem teendnek, mi 'a szabályszabta rend fentartá-

sával össze nem egyeztethető.

És most mielőtt mai beszédemmel Önöktől el-

búcsuznék, legyen szabad még arra figyelmeztetnem,

hogy midőn mint akadémiai polgárok rendeltetésök-

nek megfelelni törekszenek, ne feledjék, hogy törék-

vésök sikerének elérésére föfeltétel: testi s lelki ép-

ségöknek háborítatlan fentartása. S itt annál kevesbbé

mulaszthatom el Önöket azon szoros viszonyra emlé-

keztetni, mely testi s lelki létünk közt fennáll, minél

inkább még mal nap is azt tapasztaljuk, hogy korunk

nevelési rendszere létünk túlnyomólag szellemi olda-

lát tartva szem előtt, a boldogságunkra nem kevésbbé

fontos másikát, a testi létünket, aránylag kevesebb

figyelemre méltatja : már pedig ha gyengeség, beteg-

ség fájdalom keseríti éltünk óráit, akkor ez kihatván

éltünk szellemi sphaerájára is, míg ha szellemünk

betegség által meg nem zavart szabad birtokában

volnánk magasra emelkedhetnénk, addig testünk

sanyarusága miatt szellemi létünk alanti rétegeiben

kényteleníttetünk fetrengeni. Gondolják meg, hogy

míg lelkünk testünkhez le van bilincselve, ennek
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minden gyöngeségeiben, szenvedéseiben osztozik, és .

hogy ezen a test és lélek közt fennálló szoros frigy

miatt lelki erőnket csak úgy tarthat juk fenn, ha

anyagi természetünknek is kellő gondját viseljük,

Iparkodjanak szellemi foglalkodásaiknál a túlság és a

hiány között az üdvös közép úton járni, és ha e mel-

lett az életrend szabályait is tiszteletben tartandják.

akkor egészséges derült munkabíró állampolgárokká

fogják magokat kiképezni és ennek tudatában fogják

boldogságoknak nem legjelentéktelenebb részéttalálni.

Ezzel az 187%-ki tanévet megnyitottnak nyil-

vánítom.


