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állítva, mások csak megkezdődtek vagy függőben ma-

radtak, s igy ajelen tanévre is átmennek. .Ezek között

foglalnak helyet az egyetemi építkezések is.

. Midőn szerenesém van a rectori székről megszó-

lalni, rövid vázlatban három tárgyat foglalok össze.

Ezek:
I. Az egyetemi építkezések jelentősége.

II. A rendszeres munkák irás ának fontossága a
fő-iskolai tanár irodalmi múködésében. Végre

m. A tanulok mint tényezők szereplése az egye-

tem virágzásának emelésében.

Az idő és alkalom egyebet, mint tájékoztató

eszmék nyuj tását alig engedvén, taglalásairnat szék-

foglalómban ezen szempontból kérem kegyes elnézés-

sel fogadni.MLKJIHGFEDCBA

1 .

A z e g y e t e m i é p i t k e z é s e k j e l e n t ő s é g e .

Hogy milyen óriási változásokon ment át egye-
térnünk a felszerelés és építkezés dolgában, arról a

még élő nemzedék tanuskodhatik. A mint én az ás-

ványtani tanszéket legelőször mint helyettes elfoglal-

tam (1850), hiányzettak ott oly eszközök is,' melyek

ma már minden középiskola birtokában vannak. Oka

korán sem a tanár volt, mert az ásványtaní intézet

régi iratai között reá jöttem, hogy elődöm a szüksé-
ges összegért (35 frt) három izben folyamodott a
helytartótanácshoz, de ugyanannyiszor lett elutasítva,

A fizikának azon helyettes tanára, kitől egykor ezen

tudományt magam is hallgattam, a csekély dotátiónak
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csak részét adta ki, s a megtakarításért felülről csak-

nem dicséretet kapott.

A kezdet jobb jövő felé a ehemiától indult meg

europaszerte, ugy nálunk is. Egyetemünk történetében

méltán helyet kell adnunk e részben a San gal e t t i

névnek, ki mielőtt kinevezése után a ehemia tanszé-

két tényleg elfoglalta volna, a nagyhirü Liebig elő-

adásaira Giessenbe ment, s az ottani berendezéseket,

valamint a chemia tanítás módját, a mennyire any-

nyira importálni törekedvén, az átalakításokat saját

költségén eszközölte, s igy az akkor felülről jönni

szokott késleltségeknek vagy egyszerü elutasitásnak,

sikeresen elejét vette;

Ez azonban csak első lépésnek vált be. Közel

egy negyed század mulva történt az, hogya legjele-

sebb chemiai intézetek módjára Budapesten is épült

egy, mely több tekintetben mindazok javitott kiadá-
sának mondható. És én itt nem annyira azon képes-

ségen akarok dicsérőleg vesztegelni, melyet Tha n

tagtársunk mint szakának meatere tűntetett ki, ha-

nem kiemelem azon kitartását és fáradozását, melyet

kénytelen volt arra fordítani, hogy az illetőkkel egy

ily önálló chemiai egyetemi intézet szükségességét

megértesse és őket a költségek utalványozására reá

birhassa.
Ismét a chemiáé a javitás kezdeményezésének

érdeme.

Az ok, melynél fogva e téren a multtal szakitani
kellett, az, hogya természettudományok tanításában

lényeges fordulat állott be. Mig az előtt elégnek tar-

tották a tanszékről a tudományt csak az ő eredmé-

nyeiben hirdetni, mai napság megmutatjuk az utat és
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módot is, melylyel ezen eredmények eléretnek, sőt

mi több, a tanulót, bevezetjük az exact kutatás mód-

szereibe. A tanitás ezen neme okvetlenül maga után

vonta a tanintézetek, sőt már sajátszerü tanterem

felállitását, mert ily szellemben tanitani a dernoustra-

tiv vagy experimentál tudományt a régi épületekben

merőben lehetetlen volna.

A chemiánál a modern tanítás ezen követelménye

legközvetlenebbül állott be, de csakhamar kiterjedt

a rokon szakokra és igy keletkeztek a fiziologia fizika,

a zoologia, botanika, mineralogia sat. számára is saját

intézetek, melyekben a tanuló bevezettetik az önálló

munkálkodásba oly módon, hogy a tudományt azután

képes legyen akár gyakorlatilag alkalmazni, akár

aztat egyes részeiben önállólag előbbre vinni.

Egyetemünk fejlődését illetőleg a modern tanitás

érdekében és igy főleg az új épitkezéseket tekintve, lehe-

tetlen a tudomány hálájával részemről is meg nem emlé-

kezni a vallás- és közoktatás jelen ministeréről, ki a már

elődjei alatt nagy nehézséggel megkezdett átalakitá-

sokat nemcsak egyszerüen letárgyalni való ügyszám

gyanánt vette át, hanem ministerségének a decenniu-

mot meghaladott korában alkalma volt a tudományos
reform ezen nemének szükségességéről annyira meg-

győződni, hogy annak keresztül vitelére az öntudatos

cselekvés erélyével vállalkozni lett elhatározásává,

Egyetemi életünknek fontos kerszaka ez; Clio

egykor a legméltóbb an a Tréfort kerszaknak jelölheti.

Egyetemünk chemiai intézete mintául szolgált

egy hasonlónak berendezésére Manchesterben, miután

az onnét kért engedély megadatott. Egy kiváló tudo-

mány-tekintély Párisban (D a Ll b r é e), ki 187 6-ban a
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nemzetközi praehistoriai congressus alkalmával Buda-

pesten volt, engem 1878-ban Párisban többi között
ezzel is fogadott "mais ici vous ne verrez pas un

institut physiologique comme ehez vous." W urt z a

franczia kormánytól kiküldve az orvostudományi mo-

dern intézetek berendezésének megtekintésére, jelen-

tésében, de előttem szóval is, dicsérőleg' emlékezett a
Budapesten láttottakról. Röviden, midőn valahol a

természettudományok, s most már hozzátehetjük az

orvosi tudományok érdekében tett, s a mai követel-

ményeknek megfelelő új berendezésehről van szó,

Budapest is számba vétetik, mire még több tényt is
lehetne felsorolni.

Hála az egyetemi kezdeményezésnek, az ügyet

lelkesen felkaroló kormánynak, a felvilágosodott nem-

zeti képviselő testületnek, a Felséges Királyunk párt-

fogása alatt az állam oltalmába jutott fő-iskolánk a
modern haladás követelésének adóját a szükségessé

vált építkezésekben együtt rója le amiveltség és

tudományosság zászlóját legelől vivő nemzetekkel, és
igy azok nagy jelentősége ugy a tanitásra.omint a

tanulásra, valamint a tudomány előbbre vitelére s

végre általában Magyarország szellemi reputátiójára

nézve, kétségbe legkevesebb é sem vonható.MLKJIHGFEDCBA

I I .

A r e n d s z e r e s m u n k á k i r á s á n a k fontossaga a

f o - i s k o la i t a n á r i r o d a lm i m í ik ö d é s é b e n .

Beszédem második tárgyául azt választom, hogy
az egyetemi tanár irodalmi müködésében a rendszeres

tan- vagy kézikönyv írása mily nagy fontossággal bir,
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Általánosan tudva van, hogya XIII. században
Páris kezdeményezése alapján a theologia mellé be
lett véve a szépirodalom és művészet, valamfut az
orvosi és jogi tudományok és erre az "Universitas
Literarum " elnevezést alkalmazták. A következő öt
században tartotta magát azon eszme, hogy az "Uni-
versitas" az ismeretek minden csoportját felkarolva
tartja. Mi a XIX. század szülöttj ei tudjuk, hogy ez
megváltozott. Megváltozott pedig főleg a mathemati-
kai s természettudományok oly nagy mérvü alkalma-
zása által az iparra és az emberiség anyagi foglalko-
zásaira általában, hogy az ős egyetem mellet modern
egyetemek, polytechnikumok keletkeztek, melyek a
maguk módja szerint szintén fő-iskolák, a melyekbe
növendékek szintugy középiskolai képzettséggel vétet-
nek fel. Azonban a műegyetem sem karolhat fel még
mindent, mert ha a mérnöki, épitészi s gépészi szakon
kivül beveszi a gyár- vegyészetit, a gazdaságit vagy

, erdészetit is, még mindig kellenek a bányászatra,
kereskedelemre, katonai, tengerészeti sat. kiképezésre
külön fő-iskolák, melyek a dolog természeténél fogva
önállóan rendeztetnek be.

Az irodalmi foglalkozás ama neme, melyet itt
kiemelni akarok, az ujabb keltü fő-iskolai tanárra is
kiterjednek ugyan, de természetes, hogy én itt, mint
ezen egyetem rectora, a mult századoktól átöröklött

ős tudomány-egyetemet, melyet az általa nyujtott
általános szellemi művelődés tekinteténél fogva tagad-
hatatlan, hogy bizonyos fensőségi nimbus környez,
kiválólag értem, és az elv alkalmazását is főleg ennek
tanáraira vonatkoztatom.

Az eg:yetem székhelye ugyan a tudomány meg-

\
-------------
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ismertetés ének és igy közhasznu tételének egyrészt

szellemi fejlesztésre, másrészt bizonyos tudományos
hivatások kikészitésére, de székhelye egyszersmind a

tudományművelésnek is, a mennyiben a hivatottak-

nak módjokban van, kinek-kinek saját szakában, a

fejlesztéshez hozzájárulni, mi kétféleképen történik,

vagy hogy az általuk eszközlőtt haladás részleteit

közlik, vagy hogya részleteket egybefoglalva, azok-

ból a tudomány összes épületét állitják egybe.

Vannak tudományos akadémiák, egyes tudomá-

nyos társulatok a legnagyobb elágazásban, hol a szak-

embernek alkalma nyilik szaktársai előtt megismer-

tetni azon részleteket, melyekkel valamely tudományt

egyes ágában előbbre mozditja. Ez a speeialisták tere,
s ki ne tudná, hogy a működés ezen neme lényegesen

az, melyen a tudomány haladásának ere lüktet.

Az akadémiák és szaktársulatok azonban nem

szolgálnak arra, hogy a tudományt egész terjedelmé-

ben rendszeresen összeállitva a legujabb részletek

belefoglalás ával kezeljük, erre tér az egyetemen s
általában a fő-iskolákon nyilik.

Vannak a speeialisták között világ megbámulta

tudósok, kik azonban mihelyt a felkarolta keskeny

ösvényről letérnek, a szomszédutakon már nélkülözik

a biztonságot, és igen is elárulják. hogy ugyanazon

tudományban az általános tájékozottságnak éppen

nem mesterei.

A tanitó tudós az, kinek, ha mell ette specialista

is, a tudományt az ő teljességében kell felkarolni, és

igy egyenesen a tudomány épületének szerkesztésével

foglalkozni, melyben a speeialisták összesége által

elért eredmények szálai rendszeresen fűződnek egybe.
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A tudomány teljességét kitüntető munkák megrrasa

a fő-iskolák tanárainak hivatásához van nőve, sannak

legkeresetlenebb kifolyása.

A részletes kutatás untalan és igen sokak által

történik, s mentől keskenyebb azon ösvény, melyen

előre törtetui vállalkoztunk, annál könnyebben sike-

rülhet haladást mutatni fel. Az egyes eredmények

bizonyos mennyiség és főleg minőség által azonban

megváltoztatják többé-kevésbbé a tudomány rendsze-

rét, és igy időről-időre az általános munkák új kidol-

gozást igényelnek, hogy a felszaporodott ismeretek

belejuthassanak. Ismét a tanárnak van legjobb alkalma

a felmerülő ujdonságokat a rendszer illető részébe

beiktatni, vagy bizonyos fejezeteket a szerint módosi-

tani, s végre ezek alapján egy régibb tan- vagy kézi

könyvet ujból dolgozni áto

A magyar tudósok működéséről a speciál kutatás

terén örömmel konstatálhatjuk, hogy munkálataik
között nem egy van, mely az összes tudományos

világban közelismerésben részesül, sőt egészben véve

Budapest már-már egy önálló tudományos centrum

gyanánt tekintetik.

Azonban ezen önállóságunk konszolidálására nem

elégséges, hogy jeles szakértekezéseket, kiváló tan-

intézeteket, nagybecsü muzeumokat, gazdag könyv-

tárakat sat. mutassunk fel, okvetlenül megkívántatik

még, hogy jeles tankönyvekkel is birjunk, melyekbe ,
Magyarország viszonyai magyar tudósok índividuáli-

zálódott felfogása szerint csak ugy be vannak szőve,:

mint ezt a haladottabb nemzetek irodaimában lát-
•

hat juk.



s ;\ é k fog 1a 1 ó b esz éde.

Forditások szükségesek, ez a kezdet; sőt azok

bár mikor is lényeges szolgálatot tesznek, és igy jól

felfogott törekvés az, hogy több tudományos társu-

latunk a jeles idegen rendszeres munkák magyar-
nyelvre átültetését is feladatul tűzte ki.

Ha futólag végig tekintünk azon tárgyak soka-
ságán, melyek ös egyetemünk négy karában közel

200 tanár által képviselve vannak, mig egyrészt

örömmel vehetjük tudomásul, hogy ezen tér sem
hever merőben parlagon, sőt dicsekedhetünk nehány

oly tankönyvvel, mely bármely nagy irodalomban is

helyet foglalhatna, de egészben véve még sem lehet

egyebet mondani, mint, hogy e tekintetben még 80k,
nagyon sok a teendő, és hogy valóban szép 8 üdvös

volna, ha minden tanár az évenkint ismétlődő előadá-

sok folyamában szilárd elhatározottsággal tenné fel

magában "nullu8 annus sine linea."

Ez volna a legegyszerübb, a legkinálkozóbb mód

10-15 év alatt nagyobb megeröltetés nélkül egy

tan- vagy kézikönyvet irni. Egy ilyen munka felette

nagy szellemi hasznot nyujtana nem kevesebb é a tani-

tásnál, mint a tanulásnál, s ezt illetőleg nemcsak az

iskolait értem, hanem a későbbit, az öntanulást is. A

tudománykedvelőre nézve hasonlókép nagyobb szol-

gálatot tesz egy oly rendszeres munka, melynek rész-
leteiben .honi viszonyokat lát kitüntetve ott, a hol

ezek belejuttatása a tudomány épületébe általában

kivihető. Egy más figyelemre méltó előnye a tudo-

mány fő-iskolák szaktanárai által megirt rendszeres

könyveknek abban állana, hogy az azokban foglalt
elvek s alaptételek exact definitiói, a közép-iskolai

tanitásra irt munkákba is igy mehetnének át, mi által

107
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nagyrészt eleje volna véve azon bajoknak, melyek az

országos közoktatási tanács által eszközlött könyv-
birálatoknál, mint fekete fonal huzódnak, hogy t. i.

az illető középiskolai iró nem mindig, sőt ritkán

eléggé ura a szaknak arra, hogy képes volna az alap-

fogalmakat, még jó idegen nyelvü munka után is,

helyesen kifejezve adni vissza.

A felső tanitás vezetői az évek hosszabb során

foglalkozván a tudomány egész rendszerével, a maga

szakát kiki egész teljességében tekinti át, s az egyes

részletekben előadódó haladásokat nehézség nélkül

illesztheti be, ugy hogya speciál eredmények szálai-

nak beleszövéséveI, esetleg valami régibb szerző mun-

káját is könnyen lehetne javitott kiadásban juttatni

forgalom ba.

A magyar tudományosság megszilárditásának

eszméje az egyes szakok képviselő tanáraira appellál,

s ezt annál inkább teszi, miután ismeretes, hogya

legritkább esetben szokott valami idegen szerzőtől

oly tankönyv lenni, melyet a mi viszonyainkhoz mér-

ten, minden mási tás nélkül lehetne követni.

A tanulék által készitett, s néha kiadott jegyze-

tek távol vannak attól, hogya bajon segitsenek, mert

a tanuló a jegyzeteket szerves egészszé összeállitani

nem képes. Ellenben igen jók az ilyen jegyzetek az

egyesekre nézve, ha a tanár által irt tankönyvhöz

támaszkodhatnak.

Anémet és angol, de tán még inkább a franczia

irodalom a kisebb terjedelmü tankönyvek dolgában is

nagyobb számmal mutathat fel több oly gyöngyöt,
melynek, akár a tartalom ulaposságát, akár a forma

szépségét tekintsük, minden sora mesterére vall.
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A felső oktatási intézetekből megindult tudómá-

- nyos rendszeres munkásság kihat nemcsak a közép,

hanem még az elemi oktatásra, valamint a felnőttek

utótanitására, s az hatalmasan hozzájárul az encyclo-

paediai irodalom könnyebb forgásu létrejöveteléhez is;

olyannak tekinthetjük azt, mint egy gazdag vizfor-

rást, mely kezdetében nagy mérvben ömölvén ki, le--

folyásában mindinkább tecmékenyitve szélyelterjed,

sa legvékonyabb erekben is az ismeret aranyporát

hordja szét.

Midőn tehát az egyetemi tanár, mint tudomá-

nyának képviselője, annak előbbrevitelén egyes ré-

szeiben munkásságot fejt ki, mint tudós megtette

kötelességét, a tudományos akadémiák meg az egyes

tudományos társaságok foruma előtt dicsérettel állhat

meg; de mint egyetemi tanárnak még -egy szintén

ilyen fontosságu tenni valója van: a részletes ered-

ményeket rendszerbe foglalni a tudomány tényleges

.állása szerint. E munkának ne a vastagság, hanem az
észszerü összeállítás legyen főminősitvénye, s egy

ilyet hagyni maga után emlékül a magyar fő-iskolai

tanárnak méltó, üdvös és igen óhajtandó feladata

volna!

Ill.MLKJIHGFEDCBA

A tanulök m in t t é n y e z ő k a z e g y e t e m v ir á g -

z á s á n a k e m e l é s é b e n .

.Midőn a XII. században a magasabb oktatás és
nevelés mai alapja megvettetett, kezdetben a nehány

európai fő-iskola, csupán magán vállalat volt, de nem

sok idő mulva bekövetkezett az "incorporatio" névvel
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jelzett ama fontos lépés, mely szerint valamely város-
ban a tanitók és tanulók egy külön testületet képez-

tek, melyet az ő lényegében igy fejeztek ki: "Univer-

sitas. magistrorum et, scholarium," s melynek pápai

bullák meg fejedelmi charták előkelő nyilvánosságot

meg önállóságot biztosítottak. *)

A mi lényeges volt akkor, lényeges maradott

folyvást, s olyan az még ma is, hogy t. i. az egyete-

met a tanárok és tanulők együtt képezik. Ha mind a

kettőről csak dicséretest mondhatni, az egyetem jeles;
ellenben ha a tanulőkról sem a szorgalmat és hala-

dást, sem a magaviseletet illetőleg jót mondani nem
lehetne, bár mennyire kitünő tanárok töltsék is be a

tanszékeket, legyenek azok bár a tudomány világhirú

képviselői, a tanításnak elismert mesterei, azon egye-

tem mindig csak aposztrofálva emlittetik, és a jó-

hirüek között a komolyabb gondolkodásuak itélete

szerint helyet nem foglalhat.

Ezen viszonyból kifolyólag nem álhatom meg,

hogy a tanév kezdetén a fiatalságról is meg ne emlé-

kezzem. Mi más szellemben tehetném ezt, mint annak

legőszintébb barátja, legjóakaróbb tanácsadója! A

haladott kor édesen mereng el a fiatalsági emlékeken,

visszagondol annak hajnalára az ő naivságával, buzdu-
lásával, ideál felfogásával, valamint a fokozatos ki-

ábrándulásra, mit elvégre az életpálya befejeződése-

kor a gyakorlati exigentiák kiszabta kerlátok juttat-

nak végmegállapodásra. Éppen ezen meleg rokonszenv

hozza magával, hogy szavaim közé komolyak is el-

egyedhetnek.

*) Ez volt a legelső alkalmazása az "Universitas" szónak, csak
közel egy századdal későbben változott el "Universitas Literarumv-ra.
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A helyett, hogy csupán csak dicséretét zengeném
az egyetemi tanulók azon részének, mely azt méltán
szokta megérdemleni, nyiltan kimondom, hogy évről-
évre ismétlődve volt eddig egy rész, mely a megelé-
gedésre távol sem tarthat számot. Hosszu tanári
pályámon azon tapasztalatot tettem ugy az én szak-
tudományom, mint a rokon tárgyak hasonló nagyságu
auditoriumára nézve, hogyatanulóknak körülbelül
egy harmada felel meg teljesen, más harmada lebeg,
mig az utolsó harmadban semkellő előkészültség, sem
hivatottság nincs.

Ezek a pályát nem annyira választották, mint
inkább abba bele botlottak, minek elmaradhatlan kö-

vetkezése, hogya tantárgy ak iránt közönyösek lévén,
csupán a beiratkozás alapján formailag voltak egye-
temi polgárok, desem az előadásoklátogatásával, sem
a tanulással általában nem törődtek. A munka nélkül
töltött év az életben keserűen .szokta magát megbo-
szulni; az legtöbbször kezdete a meghasonlásnak ma-
gával és a léttel. A modern társadalom egyik fattyu
kinövése, a szeiIemi proletariátus, ilyenekből ujon-
czozza magát.

E sötét képet a multnak tükrében látattam, nem
mulasztván el azonban azt is hozzátenni, hogy derül-
tebbekben sem volt ott hiány. A multra általánosan
tekintve, nehány figyelmeztetést nem találok felesle-
gesnek. A jó nevelésü és a természet által jó disposi-
tióval megáldott fiatal ember mindezekre ugyan ma-
gától is reá jön, de mig egyrészt annak sem árt arról
győződni meg, hogy az általa választott út egyezik a
tanácsolttal, másrészt a kevésbbéáldottaknak sajkáját
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egy-két esetben tán sikerül a tétovából biztos kikö-
tőbe juttatni.

A figyelmeztetés els ej e az, hogy mindazok, kik
az egyetemre jönnek, számot vessenek magukkal, hogy
van-e valamely itteni pályára hajlamok ~ Meg van-e
bennök a szellemi s a pálya költséges voltához mért
anyagi képesség ~ főleg ha meggondolják , hogy az
Egyetemet elhagyva s az életbe kilépve, a fentartási
nehézségek kezdetben rendesen még nem szünnek meg,
különösen még ha azt sem vesztik szem elől, hogy' a
humanistikai és a technikai pályák viszonyos áramla-
tának oscillálása jelenleg ismét változó félben van, a
mennyiben nálunk éppen ugy mint Közép-Európában,
általában most több ember kezd menni az Egyete-
mekre mint voltaképen kellene.

A más o d i k az, hogy aki kellő elhatározottság-
gal az Egyetem polgára lett, annál az éveket hivatás-
szerüleg tölteni el, legyen a jelszó! A gyermekség óta
már a szülők által becsepegtetett és az érettségi vizsga
letétele előtt minden iskolában a tanitók által ébren
tartott kötelességérzet, a vezér-csillag! Ez tárja elé-
bünk feladatunk komolyságát, de okosan beszövi a pi-
henés és józan élvezés óráit is. A munka-terv megál-
lapitásánál ki fog tünni; hogy a teendők és foglalatos-
ságok között vannak lényegesek és vannak mellékesek.

A választott pályán haladni, az egyéni tudomá-
nyos jellem fejlesztése után törekedni, a tanítás nyuj-
totta alkalmat kihasználni, a fő feladat; minden más,
mely ettől elvonná, az egyetemi élet kóros állapota, pe-
dig egyszer-másszor a multban ilyenek a túltengésig ke-
letkeztek; azok ajövőben nem csak hogy nem szapori-
tandók, hanem a h~gyományosan átvettek és a tanu-
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lás meg az általános mivelődés érdekeit előmozditók

is, lehetőleg a kellő kerlátok között volnának tar-
tandók.

Nem mulaszthatom el a magyar fiatalságot min-

den alkalommal figyelmeztetni, hogy korunkban az

intelligentia zászlója lévén kitüzve, a nemzetek müvelt-

jei napról-napra sűrűbb érintkezésbe jönnek egymás-

sal, minél fogva lényeges részét képzettségünknek

kell, hogy a nyelvek tudása tegye. A ki csupán kis

. körre szoritkozva, faluja határában teng, egy nyelvvel

is beérheti, de az egyetemi polgárság már magában is

magasabb aspirátió, mert a tudománynyal az ő teljes-

ségében ismerkedvén meg, egy nyelv irodalma nem
elégítheti ki. A ki az egyetemre jövén, szerenesés volt

már több nyelvre szert tenni, örülhet, mert gyermek-

korban a nyelv elsajátitás könnyebben történik; de a

ki ilyen előnynyel nem dicsekedhetik, annak a pálya-

tárgyakon kivül okvetlenül kell még nyelvekkel s ezek

között mindenekelőtt a némettel, azután az angol és

francziával legalább annyira foglalkozni, hogy azok

szak-irodalmát értse, ha a beszélés képességéig felver-

gődni nem -is tudna .

. Nekünk, mint a kis nemzetek egyikének az az

előnyünk meg van, hogy saját- irodalmunk nagyságá-

tól elkapatva nem érezvén magunkat, a világirodal-

mat felkeressük. annak kincseiben válogatunk, s az

ekklekticizmus megóv bennünket azon egyoldaluság-

tól, mely ugy anémeten, mint a franczián vagy ango-

Ion elárulja magát, ha saját nagy irodalma határán

kivül, szellemi kalász ok gyüjtésére nem vállalkozik.

Igen, fiatal barátim, az egyetemi élet csak folyta-

tása és szabadabb menete a lélek és test képességei
8
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azon fejlesztésének, melyet a szülők kezdenek, az elemi

s közép-iskolák folytatnak, az Egyetemen annak bete-
tőzése a czél. A jövő önöké. Önök fogják látni több

oly társadalmi, politikai s tudományos kérdés megol-
dását, malynek most küzdelmében vagyunk. Önöknek

lesz fentartva azok folytatásában, sőt többnek bevég-

zésében részt venni, készüljenek ahoz a tudomány ki-

mivelte ész férfias komolyságával és ajózan bölcselem

vezetése mellett megért bátorsággal.

A férfiélet hajnalán sok fiatal ember azon csaló-

dásban él, hogy az élet hosszu és igy a munkát elna-

polhatja. Tévedés! Az élet rövid és minden elnapolás

nehezen vagy néha ki nem pótolható veszteség! Az ó

klasszikai kernak egy nagy alakjáról van irva "multa
tulit fecitque puer", valamint a kötelesség teljesítés-

ről "nil actum reputans, si quid superesset agendum. "

Ama csalódáshoz csatlakozik némelyeknél még az is,

hogy a fiatal évek privilegium ának tartják a mulatást,

mintha az öregnek erre szüksége nem volna. Rövidlá-

tás ! mert a fiatalság tulságos mulatsága fásultságot

idéz elő, a fásult kedély pedig mindvégig örömtelen.

Az egyedül józan beosztás a fiatal korban is a munka

és szórakozás felváltva. A produktiv munkás élet után

bekövetkező öregség aztán mondhatja: ha rövid is az

élet de szép, azt leélni érdemes, csak hogy olyat ne

kivánjunk tőle, mit nem adhat.

Hogy az Egyetem vezetőinek mennyire szivén
fekszik a. fiatalság ügye, méltán kiviláglik azon ős-régi

intézkedéséből, melynél fogva a tanév első napján csak

általánosan nyit juk meg azt hivatalos szempontból ;

nem sok idő mulva követní fogja ezt egy megnyitási

ünnepély tanitási szempontból, melyet az Isten segit-
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ségül hivása után a mindenkori rector karának dékána

által egyenesen csak az egyetemi fiatalsághoz intézett

beszéd képez.

Ezen beszédek öszvege egy egész kincstár, melyet

üdvös olvasmány gyanánt a fiatalság figyelmébe mele-

gen ajánlok. A vallás ihlette húrtól kezdve a legvál-

tozatosabb hangokban és szinekben találják ott özönét

a jó tanácsoknak, melyek virágaiból tanárok a legtisz-

tább jóakarat sugallatának és saját életök tapasztala-

tának illatát árasztó füzéreket fontak. Minden pályáju

fiatal barátunk kiszemelheti abból azon ösvényt, me-

lyen akként haladhat, hogy mig egyrészt az Egyetem

jó hirnevének emeléséhez öntudatlanul is hozzájárul,

másrészt, hogy élte alkonyán visszapillantva azt mond-

hatja: jól választottam!

Befej ezvén akitüzött eszmependitésekct, szabadj on

hinnem, hogy Egyetemünk érdekévei ellenkezőleg nem

cselekedtem. Mert ha a régi Egyetemek az ő tisztes
falaik között elzárt intézetek maradhattak is, melyek-

ben adott alkalomkor a tanárok az elegans rhetorika

hatását mutatták be, a mai Egyetem már nem zárkéz-

hatik el a külvilágtól. Az Egyetem szerves része az
állami életnek és egy íőállomás a tudománymivelés

összes hálózatában, annak kihatása van a társadalom

egész szellemi val ójára.

A természet egyik általános törvénye, hogy min-

denütt s mindig az erő uralkodik; de hozzá kell tenni,

hogy az emberi társaságban ez nem a nyers erő, ha-

nem az mai napság a szellemi miveltségben rejlik, a
hatalom a tudomány birtoka és alkalmazása által nyil-

8*
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vánul. Innét van, hogy a köz oktatás ügye egy-egy

ország teendői között oly fontosságra vergődött. Lát-

juk, hogy első rendü politikai érdekké vált világszerte,

melyre a kormánynak nem kevésbbé kell gondját ki-

terjeszteni, mint akár a hadsereg jó szervezésére, vagy

a pénzügy rendezésére, vagy az ipar s kereskedelem

fejlesztésére. Nem nélkülöz alapot azok állitása, kik azt

mondják, hogy mai napság az iskola terén tán inkább
mint a csatamezőn, foly le a tusa a létért,

Az imént kezdődő 1883/4 tan-éven jó örökségül

veszszük át a kormány gondolkodását, az országos kép-

viselő testület áldozatkészségét; nem kevésbbé kecseg-
tető azon kilátás, hogy a tanerők produktiv müködése

szintén önkénytesen folytatodik, de talán a specziál

foglalkozás mellett több reflexióval a rendszeres mun-

kákra; az idei egyetemi fiatalság lapja még fehér! Ki-

vánom, hogya statistika kérlelhetetlennek látszó szám-

aránya legalább enyhülést mutasson.

Adjon az ég a tanároknak s tanulóknak erőt, egész-
séget kötelességeik teljesitésére. Engedje, hogy a kölcsö-

nös jó viszonyt hazánk egének e borús szakában se za-

varja meg semmi közbetolakodó, kelletlen esemény. Igy

azután elérhetjük, hogy mához egy évre mint lelépő rec-

tor, én is azzal zárhatom be jelentésemet, hogy egye-

temi életünk 104-ik éve szerencsésen folyt le.

Mi hogy bekövetkezzék, ugy hiszem, mindjájan
őszintéti óhajt juk !


