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Uraim!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A maihoz hasonló alkalommal jeles elődök kiváló
beszédeket intéztek hallgatóikhoz. Ez okból, midőn

önök elé lépek, nem kis gondot okoz nekem, hogy mi

legyen az, melylyel önök figyelmét igénybe vegyem

és ébren tartsam azon idő alatt, melyben önökhöz szó-

lok, Ezenfelül önök elé olyeszmékkel kellene járul-

nom, melyekre e falakon túl is érdekkel emlékezze-

nek. Hogy pedig e feladatokra törekedj em, megkísér-
tem oly tárgyról szólani, mely mindenkit közösen

érdekel úgy főiskolánk falain belül, mint ezeken túl.

1.

A polgárcsodott társadalom fennállásának és

fennmaradás ának egyik leglényegesebb feltétele, úgy-

szólván sarkköve a kötelesség ismerése, S annak telje-

sítése. Itt a körülményekkel megalkuvásnak nincs helye,

hanem annak eleget kell tenni bármikor s minden

áron. Nemcsak akkor, midőn mások szeme előtt állunk, s

azok tetszését megnyerni, vagy képességeink fölényét
kimutatní véljük, hanem azon esetben is, midőn ma-

gunkban vagyunk, s eliamerés vagy jutalom nem ke-

csegtet minket.

Semmi sincs, mi a jellemre oly nemesítőleg hat-

na, mint a helyesnek tudataból kiindulva, a köteles-
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ségnek teljesítése; kifejleszti ez bátorságunkat, s el-
nyomva önzésünket, erőssé tesz az önfeláldozásta.

Felébreszti bennünk a kitartó hősiességet, melylyel

éltünk veszélyeztetéaére sem ügyelve, nyugodtan helyt
állunk akkor is,' midőn öntudatunken kívül más bi-

ránk nem lehet. A jellem, moly ekként fejlődött, biz-

tos irányadó az ember egész életpályáján, hogy ez této-

vázás nélkül eleget tegyen kötelmeinek, melyekkel

maga, családja, polgártársai, az állam, s végül az em-
beriség irányában tartozik.

Kötelességünknek pedig csak akkor felelhetünk

meg, ha ismerve tartozásainkat, a helyes és helytelen

között kellő megkülönböztetést tudunk tenni, s meg-

győződésünkké vált, hogy a világnak valamiben hasz-

nára lehetünk.

8 semmi sem hat reánk kárcsab ban feladataink
felismerésében és követésében, mint midőn a világ

rendje, s a mi rendeltetésünk felett okoskodva:

"To be or not to be: that is the question"
(8 h ak spe re) sazon felfogásra vezettetünk, hogy a

világon, melynek végczélja előttünk utóljára is isme-

retlen, semmi jót és hasznosat nem tehetünk, s egy-

általában itt szükségesek nem vagyunk. Ellenkezőleg

gyökeresedjék meg bennünk azon hit, hogy már ma-

gában a létezésben bennfoglaltatik ennek szükségessé-
ge. Ez vezéreljen minket a létért küzdésben, a helyes-

nek és a helytelennek megkülönböztetésében, az előb-

binek követésében, s közhasznú tevékenység kifejtésé-

ben, kikerülve a közönbösséget, Az utóbbinak folyo-

mánya a gondtalanság, s az megelégedésre nem vezet,

mely végtére is híven végzett munka jutalma szo-
kott lenni:
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Létezésünk .szükségessége felől pedig áthatva,

nem jár:nehézséggel a helyesnek felismerése, sennek

tetteinkben szem előtt tartása.

Először is belső életünk fejlesztésére és szabá-

lyozására törekedjünk. Azon legyünk, hogy saját ér- '

dokeinken .kívül hozzánktartozóink, polgártársaink, a

társadalom, az állam és az emberiség igényeire kellő

figyelmet forditsunk. Korlátoljuk az önzésnek előtérbe

nyomulását, mely könnyen igazságtalanságokra vezet,

s nem egyszer magunknak is kárára lesz. A személyes

ügyéknek előretolása nemcsak hogy nem válik az

ember, díszére, hanem akárhányszor visszatetszést

szül, félrevonúl köréből mindenki, s egyszerre csak

azt látja, hogy sivatag terül el körülötte. A társadal-

mi együttélés kivánja, hogy a közös nagy érdekek
védelme és biztosítása végett, értsünk különös érde-

keinkmérséldéséhez és az alkalmazkodáshoz. Mások

érdekeinek méltánylása és saját érdekeinknek korlá-

tolása pedig szerénységre szoktat, gondolkozásunkban

nemesít, a dolgok állásának helyes birálatára vezet,

nemkülönben ily cselekedetekre indít. S midőn úgy

magán, mint nyilvános életünkben a helyes úton ipar-

kodunk járni és itt megmaradni, ezt azért tegyük,

mert meggyőződésünk, kifejlett öntudatunk kiván-

ja azt.
Öntudatunk, mely ösztöneinknek, s ebből szár-

mazó érdekeinknek egymással és mások érdekeivel

surlódása közben keletkezett, tanít minketa helyes-

nek és a helytelennek megkülönböztetésére és felfo-

gására .. Az serkent minket értelmünk minél magasabb
kiművelésére., hogy az igazat minél biztosabban felis-
merhessük, s minél szilárdabban és- kitartóbban kö-
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vethessük, Az követeli tőlünk, hogy annak megtevé-

sétől, mit helyesnek találunk, útunkba álló nehézsé-

gek, sőt veszedelmek vissza ne tartsanak; míg más-

részről ne a jutalom reménye legyen helyes cseleke-

deteink rugója.

Minthogy pedig tőlünk függ az igaznak felisme-

rése és követése, reánk hárul a felelősség, midőn más-

kép cselekszünk. E szerint a kötelességérzet, s a kö-

teless~g teljesítése szabad akaratot tételez fel úgy

gondolatokban, mint tettekben.

Egy bölcseleti iskola az akarat szabadságát ta-

gadja, felvéve, hogy az egész természetben mindenhol

és minden időben, kivétel nélkül és kizárólagosan,
szükségképen ugyanazon természettörvények válto-

zatlanul uralkodnak. Így az ember összes működései

azoknak szintén alá lévén vetve, értelmi tevékenysé-

günk csak úgy keletkeznék az agybeli - idegsejteket

alkotó protoplasma kényszerű mozgásaiból,' mint a
miként a különböző jegeczalakok létrejönnek az illető

vegyületek tömecseinek mozgása és rendezkedése

folytán. S lehetséges, hogy ez valóban "így van. Meny-

nyiben azonban ekkorig nem mondhatjuk, hogya ter-

mészetben levő összes tényezőket ismerjük; ekként

azt sem tudhatjuk, vajjon agyvelőnk bonyolodott pro-
toplasmájában, ennek életnyil vánulási létrejöveteleker

nem müködnek-e közre oly erők, melyek az egysze-

rűbb jegeczképződéshez nem szükségesek. Nincs elég

okunk az akarat szabadságának elvetésére. Annál ke-

vésbé" van pedig erre okunk, mert mindenholról és

mindén időtől szólva, a végtelen térbe és végtelen

időbe tévedünk, mit egyáltalán nem ismerünk. ~Nem

tudjuk, mi minden foglaltatik amabban, s mi minden
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tölti be emezt. Így a változatlanul, szükségképen

uralkodó természettörvények feltevéseknél nem egye-

bek, melyek mellett véges természetű tapasztalatok
szólhatnak, s ezek nyomán felállításuk czélszerúnek

találtatott. Azonban nem kevésbé támogatja a .czél-

szerűség az akarat szabadságába helyezett hit fenn-

tartását. Törüljük el ezt, sakkor felcseréltük a hűbéri

jobbágyságot az értelmi rabszolgasággal.

Mihelyt az embereknek általánosan meg!5Yőző-
désükké válnék, hogy az egyetemes világ mechanis-

musa egy részét képezve, a meglevő -körülmények

közt kényszerűn, szükségképen és elkerülhetlenül csak

egyképen cselekedhetnek; a végzetszerűség befolyása

mindenfelé nagyon is érezhető lenne, még pedig való-

színűen egyáltalában sem az egyes emberek, sem a

társadalom javára. Ennek egyes tagjai gondviselés-

szerű; nélkülözhetetlen és győzelemre hivatott embe-

reknek fognák 'magukat tartani, kik azután ellenáll-

hatlan zsarnoki hatalmat gyakorolnának polgártársa-

ik felett. Kétségtelen ugyanis, hogy az emberek nagy

többsége, sorsának elháríthatlan kimenetelétől áthat-

va, lemondásban fogná találni megnyugvását, s közön-

bös lenne minden iránt.

Ha elmélkedésekbe nem mélyedünk el nagyon,

hanem' ehelyett gyakorlatias an tekintjük a dolgot,

kérdezhetjük: vajjon érezzük-e .a hatalmat, mely cse-

lekvéskor minket úgy haj tana, mint hajtják a beszélő-,

vagy számológép et, midőn ezeket működésbe hozzák ~

Egyáltalában nem; sőt ellenkezőleg tapasztaljuk, hogy
midőn külső benyomások, vagy önszántű elhatározás

, alapján cselekvésre indíttatunk, meg van bennünk az
ellenálló képesség, mely mérséklő, módosító befolyás-
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ben pedig, hogy akaratunk szabad, tetteinkért a fele-

lősséget. teljesen magunkra vállalhat juk, s annál na-

gyobb készséggel teszszük ezt, minél felvilágosodot-

tabb öntudatunk, s minél inkább érezzük erőnket.

Semmi se emeli, semmi se kivánja kötelességeink tel-

jesítését hathatósabban, mint az akarat szabadságának

öntudata. Az akarat szabadságának tagadását ne te-

kíntsük szellemes okoskodásnál egyébnek, melyet

. tudományos emberek a számukra irt könyvekben

elolvasliatnak ; azonban baj lenne, ha általános ural-

kodó elvként elterjedne az.

A jelenleg fennálló társadalmi rendnek egyik ki-

váló sarkpontja az akarat szabadsága. Ezen alapszik

a munka méltatása, az érdemnek elismerése és jutal-

mazása, valamint a gonoszságnak sujtása. Abból kiin-

dúlva vannak hozva összes törvényeink. S hogy a tár-

sadalmi rend itt Europában jó, mutatja a népességnek

folytonos szaporodása, a vagyonnak öregbedése és a

személyes szabadságnak mind nagyobb kifejlődése.

Fenn is kell azt tartani minden áron, s nem kell késni

oly nézetek megvilágításával, melyek mint különössé-

gek megjárják, melyek azonban felvilágosodásunk

mostani akadálytalan fejlődésén aligha javítanának.

Társadalmunk közös nagy érdeke személyes sza-

badságunknak, s mind annak megvédése, mi vele kap-

csolatban áll. S hogy ez minél czélszerübben történ-

jék, törvények határozzák meg kötelezettségeinket,

melyekkel a védelemhez járulni tartozunk, úgyszintén

azok szabják meg az együttélés feltételeit. Minél fel-

világosodottabbak vagyunk értelmileg, annál inkább

érezzük oly czélokra törekvő intézkedések szükségét,CBA

7
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EJ ily öntudatra, jutva, meggyőződésből -szivesen enge-

delmeskedünk. Az akan{t szabadságát vallva, azt ön-,

tudatos kötelességérzetből rendeljük a törvények ha-

talma alá, hogy ct rendelkezésre álló erők a közjó

czéljainak elérése és biztosítása érdekében, helyes

irányban érvényesüljenek.

Öntudatunk kifejlesztése kötelességeink hu telje:' .

sítésére vezet, s az legjobban visszatart minket attól.CBA
, '

hogy szenvedélyeink vak uralma alá ne kerüljünk.

Ezek leginkább akkor szoktak bennünk elhatalmcsod-

ni, midőn érzékeink benyomásait ellen nem őrizve,

engedjük, hogy vágyak ébredjenek fel bennünk, melyek

kötelességeinket velünk feledtetik, vagy azoknak fel-

ismerésétől épen visszatartanak.

A kifejlett öntudat, mely minket az igaznak fel-

ismerés ére megtanít, mindenkor ébren van, s minket

nemcsak hogy helyes cselekedetek végrehajtására ké-

pesít, hanem egyszersmind lehetövé teszi a féktelen

vágyak, a kerlátlan szenvedélyek irányában az .ellen-

állást, nemkülönben ezek leküzdését. Mindez jélIp-

münkre kétségtelenül reányomja üdvös hatásásak
I

bélyegét. Annak pedig egyik vonása lesz, hogy köte-

lességünknek hu teljesítése után érezzük magunkat

legjobban, s ez szolgál legnagyobb örömünkre.

Kötelességérzet hiányában, melylyel az öntudat
<,

fejletlensége jár, az ember legfőbb vágya az élvezetek

keresése, melyeknek elérésében az mértéket és határt

nem ismerve, legkönnyebben gonosz törekvések ment-

hetlen martaléka lesz. S a nemzedék, mely ily tagok-

ból áll, fonák értelmének és dúló szenvedélyeinek

egész erejével rninden létezőt, mi féktelen kedvének

útjában van, vagy neki nem tetszik, lerombolni kész,
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hogy azután önmagát törje össze. Ezért a társadalom,

rnelynek tagjaiban nincs kötelességérzet, erkölcs te-

lenségtől van megromolva. s magában hordja biztos
tönkrejutásának tényezőit.

A nevelésnek egyik főfeladata az jfjak öntudatá-

nak oly képzése, hogy bennük az érzés, mely a köte-

lesség teljesitésére indít, mindinkább kifejlődjék. Az

elődök által kivívott jogokat akként biztosíthatjuk

legjobban, s azokhoz újabbakát leginkább azáltal

csatolhatunk, ha megmutatjuk, hogy a velük járó

kötelmeknek minden tekintetben meg tudunk

felelni.

Ily irány követésével végtére eljutunk egyik leg-

magasabb értelmi erélyünk, a nagylelküség kifejlesz-

tésére, mely az emberben fennkölt hajlamokat támaszt,

s azt magasztosabb cselekedetekre indítja, mintsem

milyeneket még a kötelességérzet is megkiván.

Az pedig kétségtelen, hogy a kötelesség teljesí-

tése, valamint a nagylelkűség gyakorlása erélyt, még

pedig sokszor igen nag)T erélyt kiván, s szükséges le-

het azokhoz a bátorság minden neme. S ne higyjék,

hogy mindenkor akkor fejtjük ki a legnagyobb bátor-

ságot, mid{\n éltünket koczkáztatjuk, vagy a halállal

szembeszállunk. Nem egyszer meggyőződhetünk, hogy
még nagyobb bátorságra van szükségünk erélyünk

alkalmazásában, midőn a közvélemény árjával, vagy

gondviselés-szerűeknek tartott emberek nézeteivel kell
megküzdénünk :

non civium ardor prava iubeutium,

non vultus insl antis tyrunni

mente qua tit solida. - -

Horatius.

7*
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ll.

Uraim, egyetemi polgárok!

Az önök legközelebbi feladata itt e főiskolában,

a szakmáikhoz tartozó-ismeretek rendszeres megszer-

zése ; midőn azonban ezt teszik, magukat egyszers-

mind kötelesség teljesítésében fegyelmezik. Egyete-

münk tanrendszere ugyanis a tanítás, s jó részben a

tanulás szabadságán alapszik; ennélfogva, midőn önök

feladatuknak híven megfelelnek, legjobb úton vannak

oda, hogy a kötelességérzet jellemüknek elválaszthat-

lan részévé váljék. Ez önöknek 'csak javukra szolgál-

hat, mert minél inkább felhasználják tanulmányokra

és müvelődésükre a tantermekben, tanintézetekben,

és könyvtárakban nyujtott alkalmat; ismeretekben.

annál inkább meggazdagodva lépnek ki majd az élet-

be, saját maguk és az állam legnagyobb hasznára.

Ezekből látható, hogy kötelességeik teljesítését,
melyeket ezen egyetem küszöbének átlépésével ma-

gukra vállaltak, saját legjobban felfogott érdeklik ld-

vánja; fontosak pedig azok nemcsak a jelenben, ha-
nem jövőjükre nézve is. Amellett, hogy ez úton 'aköz-

életben értékesíthető bizonyos mennyiségű ismerete-

ket szereznek meg, jellemük fejlesztésére i~ szolgál az.

Mindamellett habár kötelességeik teljesítése sa-

ját javukra szolgál, nem kevés kitartás kell köteles-
ségérzetüle fenntartásához. Feladataik éveken át na-

ponta bizonyos egyformasággal ismétlődnek; a haszon

pedig, mely a nyujtott ismeretek megszerzéséből

önökre háromol, nem mindenkor lesz önök előtt azon-

nal nyilvánvalóvá; sőt a jó eredmény nem egyszer

csak később, a távolabbi jövőben várható. Eszerint
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habár az iskolai kötelességek teljesítése nem kivánja

az erélynek rögtöni erőteljes alkalmazását, összegé-CBA

I ben az nem csekélyebb erőt igényel. A kisebb mérvű

erély gyakran ismétlődik, s végtére felérhet az egy-

szerre alkalmazott nagy erélylyel, sőt ezt meg is ha-
ladhatja. Mindenesetre elismerésre méltó érdem a ki-

tartó szorgalom, melyet önök az ismeretek szerzésé-

ben kifejtenek. Más részről bűnnek bélyegezhető a

a hanyagság, midőn a tanulásra nyujtott alkalom az

illetőknek saját és a társadalom érdekeinek figyelem-

bevétele nélkül nem használtatik fel, s mulatságra,

henyélésre fordittatik az idő, melynek ismeretek szer-

zésére kellett volna szolgálnia.

Feladataik teljesítése közben óvakodjanak az uti-

litarianismustól, mely némelyek szerint Amerikából

került hozzánk, s amerikaiságnak is nevezik azt. Nem

tagadható ugyan, hogy ezen az úton szintén lehet nem

egy sikert elérni; mert a vágy, hogy minél többet sze-

rezzünk, s érdekeinknek kiméletlen előmozdítására

minél többet tegyünk, nagy eredményekre vezethet,

minek úgy az ember maga, mint a társadalom nem

kis hasznát láthatja. Mind ennek daczára ezen elvnek

az ismeretszerzésben alkalmazását nem ajánlhatom.

Ez az utilitarianismus tulajdonképen szoros vi-

szonyban áll a mechanikai ismeretek szaporodásával,
s ezzel kapcsolatban Oatechnikának minden irányban

szertelen kifejlődéséveI. Ezáltal oly erők, s ezek alkal-

mazásának oly módjai kerülnek felszínre, melyek előbb

ismeretlenek voltak, a hasznosság, illetőleg a haszon-

hajtás szempontjából pedig igen jól értékesíthetők. S

az ily felfedezéseknek és találmányoknak a gyakorlat-

ban. ügyes felhasználása által elért anyagi, vagy in .•
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kább pénzbeli eredmények ösztönzik azután az embe-

reket arra, hogy nemcsak a technikában, hanem min-

den más téren oly ismeretek után törekedjenek, me-

lyek nekik közvetlen, s minél nagyobb nyereséget

igérnek. Ez a valódi tudományosságnak felettébb nagy

kárára van,CBA13 pályát választva, ne kérdezzék, hogy az

odatartozó egyes tanok, nemkülönben ezeknek egyes

részei önöknek a jövőben mire szolgálhatnak. Így

vajjon, érdemes-e azokat tanulni, vagy nem volna-e
czélszerúbb azokat inkább elhagyni? E kérdésekre pá-
lyájuk kezdetén feleletet úgy sem adhatnak, mert nin-

csenek még azon ismeretek birtokában, melyek a ta-
núltaknak szükségessége iránt tájékoztatóul szolgál-

hatnának. Helyes itéletet csakis az együvétartozó és

egybevágó ismeretek megszerzése és a gyakorlati élet-

ben tett tapasztalatok után alkothatnak.

Önöknek először is iparkodniok kell, hogy tantár-

gyaiknak összes részleteibe belemélyedjenek, 13 ezek kö-

zött az összefüggést alaposan- megismerjék. Ezután

keressék a kapcsolatot a rokon tanok részei között ..

Legyenek továbbá azon, hogy ezen ismereteket elmé-

jükben jól feldolgozzák és kellően rendezzék úgy, hogy

azokat gondolatmeneteikben mindenkor a maga he-

lyén alkalmazni, s tudásukat beszédben és irásban

egyaránt szabatos alakban kifejezni képesek legyenek.

Így rendszeresített ismereteknek eléggé nagy meny-

nyisége, az okoskodásban, a gondolkodásban és a ki-

fejezésekben szigorú oskolázottsággal párosulva, a leg-

nagyobb kincs, melylyel a tanodaból az életbe léphetnek.

Az, a ki az utilitarianismus csapásain halad, csakis

annyi ismereteket szerez, mennyit épen magára nézve

nyereségesnek tart, míg a többivel nem törődik. Az

____ ~~. lI!L.
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ilyen ember hasznos tagja lehet a társadalomnak, s

meg is gazdagodhatik ; ámde eléggé terjedelmes, egy-

mással kellő kapcsolatban levő ismeretek hiányában
a, maga szük, kerlátolt látkörén felülemelkedni, vala-

mint magasabb rendű logikai múveletekre képtelen

lévén, pénzszerző gép nél egyéb nem lehet.

Lángelmékkel találkozunk ugyan, kik szabályta-

lanul törnek előre, s mindent magukkal ragadó hata-

lommal küzdenek ki tért. Ezek azonban csak ritka ki-

vételek, s nem ők teszik ki a nagy középszámot ; azu-

tán rájuk nézve is előnyös lett volna az ismeretek

rendszeres megszerzése és a kellő oskolázottság.

Az utilitarianismusnak ezenkívülCBAeLZ a nagy hi-

bája, hogy a folytonos haszonlesés és gyönyörkeresés

nem engedi kifejlődni az öntudatot oly magaslatra,

hol ez csak fennkölt tettekben talál megnyugvást. An-

nak a híve nem azért teljesíti társadalmi kötelmeit,

mert ezt belső élete megkívánja, hanem azoknak ele-

get tesz azért, mert mulasztásának kárát vallhatná.

Az utilitariánus nem érzi a barátságnak, igazságsze-

retetnek és a- nemeslelkilségnek szükségét. Nála nagy

erények egyátalában nem fejlődhetnek ki. Bűnöket

pedig annyiban nem követ el, mennyiben fél a törvé-

nyek megtorló hatalmától.

Tudományos ismeretekből álló kincsek gyüjtése,
elméjük oskolázása, eszmekörük tágítás a, valamint a

kötelességteljesítés gyakorlásában jellemük fejlesztése

és nemesítése tévén feladataikat, ha ezeknek meg akar-

nak felelni, annyira el vannak foglalva, hogy másne-

mű törekvésekre idő nem marad, S eLZ okra szüksé-
gük sincs.

Ne feledjék, hogy az állam igényt formál önökre,
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S a dolog úgy áll, hogy az állam érdekei az önök érde-
keivel azonosak. Arra kell törekedniök, hogy midőn

polgári kötelességeiknek akár a termelő és alkotó te-

vékenységben, akár a fegyverviselésben, vagy politi-

kában eleget kell tenniök, minél jelentékenyebb mér-
tékben érvényesítsék tehetségeiket. Azonban épen

azért, hogy mindezt annak idejében megtehessék és a

gyakorlati élet tényezői között számot tegyenek, ide-

jüket jól felhasználva, készüljenek a jövő küzdelemre
a létért úgy az állam, mint személyeikérdekében, s

mindenkor csak nemes fegyverekkel vívjanak.

Múlhatlanúl bele kell kerülniök a mindennapi

élet küzdelmeibe és zajába, s ne kívánják türelmetle-

nül, hogy abba készületlenül idő előtt bejussanak. Kü-

lönösen jelenleg ne foglalkozzanak politikával. Hal-

lották-e azt valaha, hogy Angliában vagy Amerikában,

a szabadság e classileus földj ein, az ifjak politikában

cselekvőleges részt követeltek volna; vagy olvasták-e,

hogy Roma forumán az ifjak politikai ügyben szót
emeltek.

Sajnálni lehet, hogy a politika visszataszító pár-

toskodásaival, terméketlen izgalmaival és mulékony

diadalaival túlságosan nagy tért foglal el társadalmi

életünkben, s hasznosan értékesíthető sok időt rabol

el tőlünk; mindamellett kötelmeket szab az reánk,

melyek alól magunkat nem vonhatjuk ki, sőt azokat

szilárdan teljesíteni tartozunk, ha a közjó úgy kivánja.

Ez azonban a polgátok dolga, s a, tanuló ifjak teendői

sorába nem tartozik. Ne hallgassanak hamis próféták

szavára, kik a fiatalságnak könnyen lobbanó kedélyére

számítva, önöket tájékozatlanul politikai tüntetésekre

fel ohajtanák használni, nem törődve azzal, ha azu-
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tán örvénybe is sodortatnak. Utasítsák el ezeket ma-

guktól, s mondják meg nekik, hogy az önök köteles-

sége most az ismeretszérzés ; ha pedig itt lesz az ideje,

hogy mint állampolgárok a politikában színt valljanak
és cselekedjenek, ezt felhivás nélkül, kötelességérzet-

ből meg fogják tenni. Az, aki önök közül politikára

fordítja idejét, kétséget támaszt az iránt, vajjon isme-

ri-e az egyetemi polgár feladatait; s vajjon remélhet-

ni-e azt, hogy a jövőben megtanúlja legnagyobb fel-

adatát, t. i. kötelességeinek hű teljesítését.

NémetországbanCBA a, tudományos fejlődésre nézve

nagy bajnak tartják a militarismust ; azonban N émet-

ország annak daczára erősen megáll a tudományos

fejlettség azon magas polczán, hová eljutott. Részünk-

ről nem mondhatjuk, hogy nálunk a militarismus a

_ tudományosság rovására tért hódított volna.

Ill.

Foglalkozzanak a múlt idők eseményeivel, lapoz-

zák hazánk történetét, s hasonlítsak ezt össze más
államok és nemzetek történetével. Különösen a műve-

lődés fejlődésének, az emberi felvilágosodásnak törté-

nete az, mit mindegyiküknek ajánlok. Ennek ismerete

teszi az általános müveltséget, smegment az egyolda-

lúságtól, főkép pedig attól, hogy ne magunkat, s tár-

gyunkat, melylyel épen foglalkozunk, tekintsük a vi-

lág sarkp ontj ának, melyen az megforduL

Az, a ki egyedül szakmájában él, könnyen elfele-

di az élet többi tényezőit, s nemcsak nagyra, hanem

túl is becsülve magát, okoskodásaiban a legfeltűnőbb

különczségekre hajlandóvá lesz.

Ha pedig a történetet eléggé tanulmányozták,
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látni fogják, hogy őseink a létért küzdésben vitézül

hadakoztak, s a harczi dicsőség nagy fénye világítja

meg emléküket.

v érzettek es elhaltak ők,

De győzelllleoen,

Tetteik sugára átragyog

Időn, - enyészeten (Bajzct).

Ámde nem találjuk sehol, hogy a művelődést

fejlesztő, a felvilágosítást előmozdító eszméket terem-

tettünk volna. Az újkori culturát és polgárosorlást

szomszédainktól készen vettük át, anélkül, hogy ezek

helyettük valami hasonló értékűt kaptak volna tőlünk.

Tényez, melyet ellenünk felhoznak, szemünkbe mond-

va, hogy culturalis téren az elsőrangú nemzetek között

kivánunk magunk számára helyet, mielőtt a müvelő-

dés előrevitelében részünk lett volna. S habár első-

rendű kötelességük annyi ismeretszerzésre törekedni,

mely egy jó tísztviselőtől, illetőleg ügyvédtől, orvos-

tól vagy tanártol megkívántatik, azok, kik önök köré-

ben önálló buvárlatokra hivatást éreznek, ne mulasz-

szák el képe.sségeiket ez irányban kifejteni és töké-

lesíteni.

A tudomány még engesztelhetleneknek látszó

viszályok daczára is egyesíti a nemzeteket, s a tudo-
mányos ismeretek kutatásában és öregbítésében részt

véve, ebbeli munkásságunk által a nagy világ polgá-

raivá avat juk fel magunkat. Midón pedig a tudományt

miveljük, egyedül a felvilágosodás előmozdítására tö-

rekedjünk, s ne keverjunk abba nemzetiségi vitát, mi

legkönnyeb ben vezet meghasonlásra, 187 O-diki év

elején jelent meg a "Dictionnaire de chimie " (Par Ad.

Wurtz. Paris. Librairie Hachette et Cie) első füzete, s
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az előszó e mondattal kezdődött, "La chimie est une

science francaise" 1). Nagy vihart keltett ez először a

franezia és német tudósok közt, mely azután átment

a két nemzet politikai lapj aiba, majd pedig a bekö-

vetkezendő harcz előjátéka lett. S ha nem is állítom

azt, hogya franczia vegyészeknek azon chauvinismusa

szülte korunk legvérengzőbb háborúját; aligha, csalat-

kozom, ha azt rnondopi, hogy kétségtelenül befolyt

az a kedélyek elmérgesedésére, mi a bekövetkezemlő

események megitélésénél a rokonszenv hiányára javí-

tólag semini esetre sem hatott.

A tudományt nemzetek és nemzetiségek szerint

osztályozni nem lehet, s mindenkié az, ki annak alko-

tásában részt vett és művelés ének részese. Mindenki-

nek meg kell adni a magáét, mi őt megilleti, s meg

lesz az egyetértés és összetartás az emberiség nagy

czéljának, az értelem legnagyobb tökéletességének

elérésére, mint annak kifejezését múlt év ben a párisi

electrikus világtárlaton láttuk.

Midőn pedig hivatásukhoz képest önálló buvárla-

toha adják magukat, először tanulják meg körülmé-

nyesen a tárgyultra vonatkozó előzményeket, melyek-

kel foglalkozni akarnak. Ekkor fogják látni, mint tá-

madtak az eszmék és keletkeztek az ismeretek; mint

tökelesedtek ezek lépésről-lépésre, fokról-fokra. S sok

oly dolgot fognak találni, mely további tények felfe-

dezésére és ismeretek szaporítására kiindúló pontúl

szolgálhat. Az előzmények részleteinek beható tanu-

lása ezen felül megmenti önöket csalódásoktól, hogy

oly tárgygyal ne töltsék idejüket, mely mások által.

') A vegy tan franceia tudomány.
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kimerítőn megvizsgáltatott, s a nyert eredmények leg-

jobban értékesíttettek. Az előzmények ismeretének

elhanyagolása, nem egyszer eredményezte azt, hogy

oly dolog, melylyel szerzőjük mint felfedezéssal diese-

kedett, már régen ismert volt.

Azután legyenek rajta, hogy ne valami aprósig-

gal lépjenek a világ elé. Az irodalmi hírnév megállapí-

tásában sokat tesz az, hogy milyen első lépésük. Legna-

gyobb előnyükre szolgál, ~a az emberek látják, hogy

tervszetűn végzett komoly munka eredménye az,melyet

a közönség elé terjesztenek. Ez egyáltalában nem
könnyű feladat, különösen nem ifjúkorban, midőn az

élénk képzelés a gondolatokat gyorsan magával ra-

gadja, fel a felhők közé, hol azok nem a földi, hanem

egy más világban végtelenül repülhetnek.

Elődeink által nem ismert sebességgel vitethet-

jük magunkat egyik helyről a másikra; előbb nem

sejtett gyorsasággal küldhető az írott szó és a hang

nagy távolságokra; a gépek segélyével sebesen szá-

molhatunk, valamint a gyárak szekatlan gyorsasággal

fonnak, szőnek, s így tovább. Mindez pedig maga után

vonja a vágyat, hogy gyorsan éljünk, gyorsabban
mint apáink, s minél gyorsabban ürítsük ki fenékig az

élvezetek örömkelyhét. Úgy szólván készek vagyunk

uzsorára váltót kiállítani jövőbeli egészségünk és élet-

tartárnunk rovására, csakhogyelőrerohanó természe-

tünknek eleget tegyünk. Ez a korszellem, mely tért

nyer a társadalomban minden felé, s nem láméli meg

a tudományos irodalmat sem.
Megdöbbentő, midőn látjuk, hogy a tudomány

templomaiban a feltűnési vágy, a hiúság mind sűrűb-

ben üti fel fejét, s maga számára helyet követel. Fe-
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lesleges időfecsérlésnek kezdik tartani a visszapillan-

tást a múltba, s nem akarnak abban fáradni, hogy

oly magaslatra emelkedjenek, honnét azután a dolgok

állását kellően áttekinthessék. Megelégszenek azzal,

hogy mihelyt valamire véletlenül vagy ötletszerűleg

akadtak, ezt minél gyorsabban, - bővebb tanulmány,

nemkülönbe,n .az anteactálc szigorú mérlegelése nél-

kül, legfeljebb csinos, tetszetős alakba öltöztetve, ,-

bemutatás végett vásárra vigyék. Önök ne kövessék
ez irányt, s ne engedjék a gyomnak felburjánzását.

Ha egyszer az alkotás ösvényén vannak, legyen

önökben elég ismeret, legyen meg elméjüknek minden

irányban szigorú fegyelmezettsége, nemkülönben azon

szilárd akarat, hogy értékkel birjón az, mit a nyilvá-

'nosság elé terjesztenek. Habár irodalmi múvekben,

még ha szorosan véve tudományosak is azok, a for-
mának csínját, mint szépérzésünk követelményét szem

elől téveszteni egyáltalában nem szabad" a fősúlyt,

mégis a tartalom jelességére kell fektetnünk, hogy az

minden tekintetben nyomatékos legyen. Tények kiku-

tatasára és felderítésére fordítsák főkép figyelmüket,

s következtetéseikben az azok által megszabott hatá-

~okon túl soha se csapongjanak. Fordúljanak el irtó-

,/ zattal az üres okoskodásoktól és a magvatlan szónok-

lati fitogtatásoktól.

Ellenben nyissanak meg forrásokat, melyekből

erőteljes patakok csergedezzenek, ezek pedig hatal-

mas folyókká egyesüljenek, s hozzák áradásba a.tudo-

mány hatalmas tengerét. Nem kell megelégedni vé-

kony erecskékkel, melyeket a homok könnyen elnyélhet,

s melyek még könnyebben iszapban vesznek el. A pá-

lyakérdések, melyek egyetemünkön önök számára ki-CBA

,
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tűzve vannak, igen alkalmasak arra, hogy a hivatottak

az önálló vizsgálatok terén erőiket megpróbálják, s ha

ez jól sikerült, ebben buzdítást találhatnak nehezebb,

tágasabb körre számított kisérletek tevésere.

IV.

Az egyetemeken, s így nálunk is a legkülönbö-

zőbb tudományágak vannak több karban egyesítve,
s igen kivánatos volna, ha ezek, különösen a különbö-

ző karok hallgatói között, a tudományos érintkezés

gyakoribb és bennsőbb lenne. Az élettan és közegész-

ségtan, az észj og, nemzetgazdaság és statistika, a ter-

mészettan, a történet és a bölcselet oly tanok, melyek

nemcsak az illető karok hallgatóit érdeklik, kik azok--

kal szakszerüen foglalkoznak; hanem igen helyes len-

ne, ha azon tanok óráira más karok hallgatói is he-

iratnak magukat. Erre azon ellenvetést tehetik, hogy

saját karaikban a szaktanulmányokkal erőiknek kime-

rüléséig el vannak foglalva. Nem is mondom, hogy

szakmáiknak rovására' az ezekbe vágó tanok elhanya-

golásával tegyék azt.
Első kötelességük annak teljesítése, a mit a ta-

nulmányi rend kiszab, s a mit jövő életpályájuk köz-o
vétlenül megkövetel. Azonban van akármennyi idő,

melyet a szaktanulmányok nem vesznek igénybe, s
melyet - mint mondják-- szórakozásra szoktak

fordítani. Kétségtelen, hogy az elmének nyugalomra

szüksége van; míg másrészről a sok szórakozás an-

nak fegyelmezését nem mozdítja elő. S ha meg van

az akarat, találhatni az egyik vagy másik félévben
hetenkint nehány órát, melyet szakmáiken kívül, ál-

talános műveltség tekintetében fontos tanok hallgatá-

sára fordíthatuak, mi - mint ezt tapasztalni fognák -
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önökre nézve a szórakozás legjobb neme. Ez az álta-

lános, általam fenntebb ajánlott művelődéstörténeti

tanulmányaiknak kiegészítés ére szolgálhat. Ily módon

. eljuthatnak oda, hogy például lássák, mint nyernek

tért az erély megtartásáuak, a létért küzdésnek tör-

vényei nemcsak a természettudományokban, hanem a

történetben, nyelvtanban, bölcseletben és a társadalmi
tanokban js, ezeknek múvelőit inductiv buvárlatokra

kényszerítve. Láthatják, hogy a legheterogenebb tu-

dományok, útjaikon mint haladnak közös czélok felé,

s a népeknek felvilágosodás ára törekvő nagy és foly-

.tonos harczaban tudományos fegyverekkel mint viva-

tik a küzdelem, melyhez képest Ilias hősei csak lili-

puti játékot űztek.
Szünidőiket használják arra, hogy mindazt, mit

szorgalmi időben tanúltak, ismételve olvassák át, afelett

gondolkodjanak, s tanulmányaik folyományait sajcí,t

használatukra foglalják irásba; így a szerzett ismere-

teket jól feldolgozva őriz hetik meg elméjükben, s biz-

tosabban és nagyobb sikerrel folytathatják tanulmá-

nyaikat, Azok pedig, kik tehetik, utazzák be hazájuk,

s azután a szomssédországok nevezetesebb helyeit.

Schweizban, S~voyában utazva, franczia, német és
schweizi ifjakat, a központi Kárpitokban pedig len-

gyeleket találunk, míg magyar ifjak csoportjaival se-

hol sem találkozunk. Ezek a fürdőhelyeken túl nem

igen azoktak menni, holott. mind az orvost, mind a
jogászt, mind pedig a bölcselethallgatót igen közelről

érdekli, hogy ismerje hazája talajának változatossri-

gait, éghajlati különbségeit 8S népeinek sajátságait, s

hogy mindezt összehasonlítsa azzal, mit a szomszéd-

ságban talál. Ily ismeretek után egészen máskép ité-
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lik meg pályájuk esélyeit, s jövőbeli reményeiket rea-

lisabb alapokra fektetik. Az élet megitélésében más

irányt fognak követni, s csalódásoknak kevésbé lesz-

nek kitéve, mint midőn az ősi házon és szülőhelyü-

kön túl fővárosunk hegyei zárják be önök előtt a

láthatárt.

S ha nem mulatság, hanem tanulmány kedvéért

utaznak külföldre, ezt akkor tegyék, miután hazáju-

kat, ennek intézményeit, lakóit és szokásait jól meg-
ismerték. Ekkor lehet csak külföldön tartózkodásuk

gyümölcsöző, mert csak ekkor hasonlíthatják össze

helyesen azt, mi nálunk van, azzal, mi máshol talál:"

ható. Ekkor ítélhetnek jól a tényezők felett, melyeken

létünk nyugszik, s ezt biztosítják. Ekkor győződhet-

nek meg fejlődó-képességünkről, s arról, hogy hivatva

vagyunk a nagy nemzetek sorába eljutni.

Csak tőlünk függ, hogy folyton tért foglalva, az

elfoglaltat pedig mindig megtartva, mindenkor a mű-
velődés kiváló harczosai legyünk.CBA

v.

Fejtegettem, hogy az iskola nemcsak ismeretszer-

ző intézet, hanem egyszersmind a köselesség teljesí-

tésére eredményesen szoktat, s a jellemet képezi. Mind
ennek azonban nem egyedüli helye az, s kivált a kö-

telességérzet és jellem fejlesztésére más tényezők

szintén hathatósan folynak be; sőt ezek az iskola ha-

tását megis semmisíthetik, vagy teljesen nélkülözhe-

tővé tehetik. S valamint egyrészről találkozunk isko-

lába járt emberekkel, kik kötelmeikről rendesen meg-

felelkeznek, úgy más részről vannak emberek, kik is-

kolába járás nélkül is eljutottak annak ismeretére,

/
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hogy a kötelesség teljesítése, az embernek és az állam-

polgárnak elsőrendű feladata.

Az emberre lényeges befolyást gyakorol a társa-

ság, melyben él, s a mennyiben ezt megválaszthatja,

csak oly társaságot keressen fel, mely őt feladatai tel-

jesítésétől el nem vonja. Sőt önök kiválóan oly társa-

ságokban vegyenek részt, melyekben a kötelességtel-

jesítésnek követésreméltó nemes példáit láthatják. Az

oly társaságok, melyek önöket az ismeretszérzés fel-

adataitól elvonják, legalább is elaltatjak a kötelesség-

érzetet, s ezt meg is ölhetik, ha önök idejekorán fel
nem ébrednek.

Jól tudom azt, hogy nem egyszer kénytelenek

vagyunk életbeli viszonyainknál fogva oly emberekkel

érintkezni vagy épen együtt lenni, kik kötelességeiket

nem komolyan veszik, s elég könnyelműek azok telje-

sítését kerülni. Ilyenkor szemünk előtt ken tartani,

hogy midőn mások kötelességeikkel nem törődnek,

vagy épen azokat feledik, ez senkinek sem ad jogot

hasonló cselekvésre.
Feladatunkúl kell tekinteni kötelességeink telje-

sítését mindenkor, még akkor is, midőn a körülmé-

nyek azoknak figyelmen kívül hagyására csábítanak.

Elménknek képzése az igaznak keresésében, va-

lamint ennek követésében akaratunk idomítása ne

csak elméleti, hanem a gyakorlati életre is kiható le-

gyen a nehézségek daczára, melyek felmerülhetnek,

midőn eszményünk felé törekszünk. A nehézségek pe-
dig jóakarattal és bátorsággal, legyőzhetők nemcsak

akkor, midön merev erővel találkozunk, hanem akkor

is, midőn vágyaink által kellemeseknek látszó csele-

kedetekre ingereltetünk.
8
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Az ily küzdés még javunkra is szolgál, mert kö-

telességérzetünket semmi se alkotja meg szilárdabban,

valamint erkölcsi erélyünket semmi se fokozza inkább,

mint az erő kifejtése, mely ama nehézségek leküzdé-
sére megkívántatik.

Ne feledjék, hogy önök épen azon kerban van-
nak, melyben az akarat és a jellem leginkább képez-

hető. Az önök évei legalkalmasabbak arra, hogy az

ismeretek bizonyos tömege mellett az igaznak és he-

lyesnek kellő tudatára jussanak. Szenvedélyeik most

még csak feslőben vannak, s az ész azokat könnyen

kormánya alá kerítheti, szabályozhatja, vagy épen

szükség szerint elnyomhatja. Azután helyes elveket

ültethetnek helyükbe, melyek meggyökeresedve és
erőteljesen kifejlődve, jövőjükben biztos irányadókul

szolgálhatnak. Ha azonban önök épen most, midőn az

ész túlsúlyát vágyaik felett megalapíthatják, ezt meg-

tenni elmulasztják, az élet későbbi folyamában gyar-

lóságok, tévedések és csalatkozások egész sorát el

nem kerülhetik, melyek elől másként könnyen mene-

külhett~k volna. Tegyék tehát már most kötelesség-

érző akarataikat cselekedeteik törvényévé, s ne en-

gedjék meg vágyaik uralomra jutását, melyek hatal-

mának később aligha lennének képesek ellenállani.

Ne játszák el szabad elhatározásuk irányadó be-

folyását sorsuk felett, hanem ezt szenvedélyeik kizá-

rásával mindig higadtarr es megfontolással intézzék,

miáltal a legjobban biztosíthatják magukat az esemé-

nyek árja ellen.

Nagy számmal vannak emberek, kik mindig a

pillanatnyi benyomások hatalma alatt állanak, s kik

ennek megfelelőleg a múltra és jövőre tekintet nélkül
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cselekesznek. Ezek a szél irányai szerint folytonosan

változnak, s épen ezért az igazat és helyeset, ha kere-

sik is, nem igen találják meg; ha pedig arra véletle-

nül reá akadnak, nem képesek azt követni. Ezek a

társadalom megbízhatlan tagjai. Shogy önök ily
gyenge akaratti emberekké, kik másoknakjátéklabdái

ne legyenek, elérhetik, ha már fiatal korukban a köte-

lesség teljesítésében, önmegtagadásban és áldozat-

készségben gyakorolják magukat, még a nehézségek-

kel szemközt is. Épen úgy, mint a gyenge izmú em-

bert a tornázás megerősíti, az engedékeny természetű

emberek erkölcsi erélyülmek annak idejében megkez-

dett és tovább folytatott gyakorlása által jellemben

megszilárd tilnak.

Ifjúkorunkban, midőn az életbe lépünk, nagy

bennünk a hajlam, hogy a lelkesedés ragyogó fényé-

vel világítsuk meg a jövőt; ámde álomképeink sokáig
nem tartanak. Az élet mindennapiságában gyorsan el-

enyésznek azok, s szereneséselr vagyunk, ha éltünő
eszrríényeinkről le tudunk mondani. Mindenesetre he-

lyesebb pedig az, ha mindjárt azon egyszerű komoly

gondolattal kezdjük meg pályánkat, hogy valamivé

legyünk. Elégedjünk meg először azzal, hogy kicsinyek

lehessünk, s ha megmutat juk, hogy mint ilyenek fela-

datainknak élni, kötelességeinket kérkedés nélkül, s

belső meggyőződésből teljesíteni képesek vagyunk,

lassankint mind magasabbra emelkedhetünk; sőt ha

kitartó munkásság, hűség és szilárd magaviselet által

.eléggé mélyen megvetettük emelkedésünk alapját,

nagygyá is nőhetünk.

Ha higadtság és értelem vezérelt minket mind-

járt életünk kezdetén, s ilyenek maradunk életünk
8*
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további folyamában, nyugodtan szemlélhetjük, mint

múlik el ifjúságunk, s mint haladunk át az érett fér-

fikoron is. Nem bánt az idő közeledése sem, melyben

alakunk el fog enyészni. Mindnyájunk közös vége ez,

melynek bekövetkezésén folytonosan dolgozunk, s

melyhez napról napra közeledünk. Megöregedve, helyt

kell adnunk a fiataloknak, ezek pedig ismét fiatalab-

bak által váltatnak fel. S megnyugodhatunk ebben,

ha azon meggyőződésben lehetünk, hogy tetteink kor-

társainknak javára szolgáltak, s ivadékaink azokra há-
lásan visszaemlékezhétnek.

Feladatainkat napról-napra pontosan és erélye-

sen teljesítve, a jövőnek bátran szemébe nézhetunk.

S midőn e tanévet megnyitom, kivánom, hogy önök

az egyetemnek és az államnak kötelességeiket min-

denkor jól ismerő, s azokat híven teljesítő polgárai
legyenek.




