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Uraim!

A bölcsészeti kar megtisztelő bizalma folytán ne-

kem jutott feladatul, hogy az 1883/4-ik tanévet ősi

szokásként megnyissam. Számos elődöm szólott a mai-

hoz hasonló alkalommal önökhöz, és ha az általuk tar-

tott beszédek hosszu során/végig tekintek, némi aggo-

dalom száll meg az iránt, vajjon képes lesiek-e önök-

höz oly beszédet intézni, mint elődeim intéztek, kik

az ünnep jelentőségét teljesen felfogva, ahoz méltó,

buzditó módon szóllottak önökhöz; ékes szólásukkal

lelkesitették a tudomány iránt; kijelölték az utat, me-

lyen haladva a társadalom hasznos tagjává, a haza hű

polgárává válhatnak; bebizonyitották, hogy az egye-

temi ifjuságnak első és legfőbb kötelessége a tudomá-

nyos ismeretek oly mérvben való megszerzése, minő

képesit arra, hogya kitüzött pályán minden egyes si-

kerrel müködhessék ; szivünkre kötötték, hogy szeres-

sük e hazát ugy mint elődeink szerették s legyünk

erősek - ha kell azt megvédelmezni.

Mi legyen tehát az, a mivel önök figyelmét lekös-

sem] Találhatok-e még alkalmas tárgyat, melynek fej-

, tégetése e mai ünnepi beszéd keretébe beleillik! -

Ily gondolatokkal lépek önök elé és nem alaptalán

azon már kifejezett agg:odalom, vajjon beszédem méltó

lesz-e arra, hogy az elődeimé között helyet foglaljon ~
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I.

Önök uraim, kik anyaintézetünkön egybegyültek,
hogy tudományos kiképestetésüket befejezzék,azon czél

felé törekszenek, hogy a kellő ismeretek birtokába
jutván, a pályán, melyet maguk elé tüztek, önállóan
müködhessenek. Megakarják szerezni a jogot, mely

önöket választott pályájukon bizonyos kiváltságokkal

ruházza fel; a jogot, melynél fogva szerzett szakisme-.

réteiket az állam által kiváltságolt módon értékesit-

hetik. Kiképeztetési módjuk és szakképzettségüknél
fogva, majdan ha az életbe kilépnek, igényt tám,aszt-
hatnak az egyesek, a társadalom és az állam iránt,

hogy önöknek a fent már emlitett, a diploma által meg-
szerzett jogaikat elismerjék, E jogok elismerése- által

alkalom nyílik oly tevékenység kifejtésére, melynél
fogva egyéni érdekeiket előmozdithatják, és maguk

részére jövőt és tekintélyes társadalmi állást biztosit-

hatnak.

De viszont az egyesek, a társadalom, az állam és
a nemzet igényeket támaszthatnak önök iránt, melyek-

nek megfelelni nem kevésbé feladatuk. Az a biró, ügy-
véd, orvos, tanár stb., ki csak minden egyes esetben a

hivatala által eléje szabott teendőket végzi, megfelel
ugyan az egyesek által támasztott igényeknek, de ez-
zel még nem teljesitette azon kötelességeket, melyek
reá mint tágasabb ismeretekkel biró állampolgárra

háramolnak. Az a biró, ki csupán az eléje kerülő egyes
esetekben a törvény §-át betűszerint alkalmazza, meg-

tette kötelességét mint hivatalos közeg; de ha ő nem
hatol be a fennálló törvények szellemébe; nem igyeke-

zik azon, hogy saját alapos tanulmányai és buvárlatai
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alapján a netalán mutatkoző hiányokat felismerje;

nem törekszik arra, hogy e hiányokon segitendő, azok-

nak létezését kimutassa és arról másokat is meggyőz-

zön és igya társadalmi állapotokon javítson: az igeri .

jó hivatalnok lehet, de -- megfogják engedni nekem

- hogy hivatását magasabb szempontból nem fogta

fel. Az egyesek, a társadalom és az állam iránt lerójja

kötelességét mint hivatalnok és ez magában elisme-

résre méltó, de végre is kötelesség és nem érdem. Ez

áll az orvosra is. Igen kitünő orvos lehet az, ki bete-

gei körül lelkiismeretesen teljesiti kötelességeit ésbár-

mennyire hálára kötelezi is ily módon azokat és bár-

mily kész is a társadalom ezért elismeréssel adózni,

még is ez által különös érdemekre nem tett szert, mert

csak az állam által reá ruház ott kiváltságos jogból

folyó kötelességeit teljesitette. De ha az az orvos az .

állomásán mutatkozó - mondjuk például - nagy-

mérvü halandóságot tanulmánya tárgyává teszi, ha

ennek okát tudományos alapokon, tudományos mód-

szerekkel fürkészi ; ha végre fáradozásai gyümölcsö-

zővé váltak és ő képes reá mutatni azokra és képes

megjelölni a módot, mely által az ok és okozat meg-

szüntethető: bizonyára ki váló érdemeket szerez ma-

gának, mert - ha bár csak kis területen is' - a la-

kosság jólétét ésigy a társadalom és állam jólétét is

előmozdította. -- Ugy hiszem, fölösleges dolgot végez-

nék, ha hosszasabban bizonyitanám kötelességeink két-

féleségét, Mind érezzük azt, hogy azokon kivül, mivel .

magunk és egyes embertársaink irányába tartozunk,

az állam, a nemzet és a haza is megkövetelik tőlünk,

hogyaközjólét, a megerősődés és hatalommá való

válás előmozdításában tehetségünkhöz mérten közre-
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müködjünk. Ha mindenki, ki szeréti hazáját, nemzetét,

_ érzi is ezt, még is vannak kik a cselekvés, alapját és

módját nem helyesen választják ~ .. Pedig a tévesz-

tett irány egyszersmind tévesztett c~él is! Lelkesülés

a magasztos czél iránt nem elégségep, hogy azt el is

éljük: kell, hogy cselekvésünk utját, módját helyesen

válaszszuk meg. Választásunk pedig nem lehet más,

mint az, hogy künn az életben is szaktudományunknak

éljünk, annak haladásával lépést tartsunk, és ismere-

teinket a magunk és a közjó érdekében érvényre jut-

tassuk.
Ne gondolják önök, hogy csak az tesz szelgálatot

hazájának, nemzetének, ki a politikai téren müködik,

Igaz, hogya politikát figyelemmel kisérjük, mert hi-

szen kit ne érdekelne hazájának sorsa, de ha ezen túl

. megyü.nk s hivatásunk ellenére, sőt annak mellőzésével

politikát akarunk űzni, ugy valóban rosz szolgálatot

teszünk a hazának.

Az oly állam, melynek polgárai hivatásuknak él-

nek, kik magukat választott pályájukon tovább képzik;

lépést tartanak a kor haladásával; kik munkásságuk

által vagyont szereznek, és vagyonukat nem csak saját

kényelmükre és élvezeteikre, de tovább müvelődésükre

és a közjó előmozdítására is felhasználják: az oly ál-

lam hatalmas, mert ott a műveltség magas fokon áll.

Azon nemzet, melynek fiai ilyenek, nem roskad össze

a sors legsulyosabb csapásai alatt sem. Ott áll önök

előtt példa gyanánt a franczia nemzet. Egy évtizede

csak, hogy az ellenség az ország szivébe hatolt; oly

sarczot vetett reá, minőt a világ fennállása óta még

nem vett a győztes a legyőzöttől és mi történt ~ Fran-

cziaország most is a czivilisatió élén áll, és hatalmi
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állása rövid idő alatt ismét olyan lett, melylyel számolni

kell. És mi az oka annak, hogy e nemzet nem zuzatott

össze ama rettenetes csapás által ~ Talán voltak nagy

diplomatáik, kik egy varázsütéasel talpra állították ~

Voltak azok is, de a nemzet maga állott talpra; meg-

volt hozzá erkölcsi és anyagi ereje egyaránt; nem szo-

rult idegen segitségre, mert önmagában birja ama nagy

kincset, mely erre képesíti. S e kincs nem más, mint a

mag~s foku műveltség.

E nemzet elől áll és vezérszerepet visz a tudo-

. - má_nyokban, a művészetekben, iparban stb. és vezér-

szerepét nem csavarhatni ki kezéből egy-egy háború

által. - Ez az uraim, a mi a nemzeteket mai napság

nagygyá és hatalmassá teszi. Nem a politika és a nyers

erő képezi a hatalom egyedüli alapját, sőt a háborúk-

ban sem a nyers erő dönt; a személyes bátorság és

vitézség is mindinkább háttérbe szorul, hogy helyt

adjon a tudományos műveltségnek, mely ma már nél-

külözhetlen kelléke nem csak a hadvezérnek, hanem

az alantas közegeknek is.

Addig mig nemzetek léteznek, mindig háborúk ál-

tal fognak a hatalmi kérdések eldöntetni. Megeshetik,

hogy rövid időre a hatalmat müveletlen népek tartják

kezükben, de azért egy czivilisált nemzetet barbárok

békóba aligha verhetnek. Könnyebben kiirthatják a

födszinéről, sem hogy rabigát akaszszanak nyakába,

mert a szellemi fölényt nyers erővel legyőzni nem le-

het. Mentül több tudományos és általános müveltségü

fia van tehát egy nemzetnek, annál erősebb az. E tu-

dományos műveltségre annál nagyobb szükség van,

mennél kisebb szám szerint a nemzet, mert csak igy
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remélhető, hogy a szellemi fölény egyensulyózza a

nyers erőt.

Mi is, uraim, számra nézve kis nemzet vagyunk.

Nagy szükségünk van tehát arra, hogya ézivilisált

népek között az elsők közzé soroltassunk. Az a hiva-

tásunk, melynél fogva a középkorban védbástyát ké-

peztünk a barbar kelet és polgárosult nyugat közt,

most is fennáll, de az eszközök e hivatás betöltésére

ma már mások.

DEi ime, én is beleesem a specificus magyar hi-

bába: elhagyom magam ragadtatni és politizálok,

holott tisztem szerint a tanév megnyitása alkalmából

kellene szólanom! Mi köze e két dolognak egymáshoz ~

- És mégis, ha meggondolom, hogy a magyar ifju-

sághoz szólok; a magyar ifjusághoz, melynek nyitva

áll a jövő, mely hivatva lesz arra, hogy hazája, nem-

zete sorsának intézésében közremüködjék; melynek

jövője össze van forrva e nemzet jövőjével : akkor nem

találom alkalomszerütlennek, hogy a tudományos mű-

veltségre is mint egyik legfontosabb politikai ténye-

zőre, reá mutassak,

Ez egyik eszköze megerősödésünknek, egyik esz-

köze annak, hogy magunkat fentartsuk és idegen nem-

zetek által elnyomnijne hagyjuk.

II.

Tudományos műveltség! Igen különböző módon

értelmezhető, hogy miben áll az egyesnek vagy egy

nemzetnek tudományos műveltsége, és igen különbözők

lehetnek a mértékek annak megitélésére. Az egyedüli,

mi a tudományos múveltséget helyesen megítélni en-
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gedi: az irodalom. Ha valamely nemzet tudományos

irodalmát nem csak nagysága, de minősége szerint is

megismerjük, akkor e nemzet tudományos műveltségét

is megismertük. Lehetséges tudományos irodalmat. és

tudományos müveltséget - ha ugyan élhetek ez elne-

nevezéssel - létesiteni az által is, hogy a külföld tu-

dományos termékeit nemzeti nyelvre leforditva ter-

jesztjük, de ez bár egyfelől igen üdvös, másfelől vesze-

delemmel jár. Észrevétlenül esempésződik be az idegen

czivilisatió, észrevétlenül vetkőzteti ki a nemzetet ősi

jelleméből, és ez, ha nemzedékről nemzedékre száll át,

lassankint odajut, hogy ősi jellemvonásaiból nem ma-

rad fenn semmi más, talán csak anyanyelve. Egyanya-

nyelvét beszélő, de magához különben idegen nemzet!

És való han az, mert nyelvén kivül mindene idegen:

tudománya, müvészete, jelleme.

De ellen vethetik nekem, hogy az angolok, fran-

cziák, németek, mint a czivilisatió élén álló nemzetek

is átültetik a külföld kiválóbb vivmányait tudományos

irodalmukba és azért még sem vetköznek ki nemzeti

jellegükből ! Nem lehet tehát oly veszélyes az idegen

czivilisatió felvétele, mínt a milyennek feltüntettem !

- Való az, hogy e nemzetek igy cselekesznek; való

az is, hogy nemcsak kárukra nem válik ez, de ellenke-

zőleg előnyös reájuk nézve. S ha igy gondolkodom én

is, miként van az - méltán kérdhetik önök - hogy

még is veszélyesnek tartom az idegen czivilisatió fel-

vételét ~ Nem történt-e nálunk is nagy haladás: nem

ültettük-c át saját irodalmunkba a külföld számos ne-

vezetes termékét ~

Uraim! Ez ellenvetés ek megérdemlik, hogy beha-

tóbban foglalkozzunk velük.
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Sokszor hallották önök hangoztatni, hogya tudo-

mány hatalom, és hogy a tudomány közös kincse az

emberiségnek, minélfogva nem létezhetik nemzeti tu-

domány. Vizsgáljuk meg közelebbről azt, hogy meny-

nyiben közös kincs a tudomány, mi az, a mi azt bata-

lommá teszi, és mi benne nemzetközi és nemzeti.

Hogya tudomány vívmányai közös birtoka az

emberiségnek, ezt bizonyitgatni fölösleges. Semmi sem

akadályozza a nemzeteket abban, hogy a tudományos

felfedezéseket erkölcsileg és anyagilag értékesitsék, de

ezen értékesítés módja nagyon is különböző lehet.

Kétséget sem szenved, hogy az idegen czivilisatió

megismerése minden nemzetre nézve a legnagyobb

előnyökkel jár; de igen éles különbséget kell tennünk

a megismerés és a felvétel között. Abban nem rejlik

semmiféle veszély, ha egy múvelt nemzet egy másik-

nak műveltségét megismeri, abból a mit jónak talál a

saját életébe, nemzeti jellemének megfelelően átido-

mitva átülteti ; de ha ez az átidomitás meg nem tör-

ténik - nem történhetik meg azért, mert az ehez

szükséges önállóság a művelődés terén hiányzik; --

ha az idegen czivilisatió egyszerüen felvétetik: akkor

bizonyára veszélyeztetve lesz a nemzeti jellem és idő-

vel a nemzetiség is, mert az idegen műveltség felvéte-

lével az idegen szokásokat észrevétlenül veszszük fel.

Anyanyelvünkbe belopózkodik az idegen stylus és el-

juthatunk oda, hogy magyar szavakkal idegen nyelven

beszélünk és irunk.

Ha ellenben a művelődés terén, tehát a tudomá-

nyok és szépművészetek müvelésében önállósággal bi-

runk és ennélfogva képesitve vagyunk arra, hogy ujat

teremtsünk, akkor természetes, hogy képesitve leszünk
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/ arra is, hogy az idegen czivilisatióból ct reánk nézve

előnyöset nemzeti jellemünknek megfelelő alakban át-

vegyük.

Ily értelemben az idegen czivilisatió felhasználása

saját múvelődésünk előmozditására nem csak hasznos,

de feltétlenül szükséges is. Lássuk most, miben áll az

az általam ugynevezett átidomitás és mi képesit ezen

átidomitás keresztülvitelére ~

Ezt talán egy-két példával legjobban illustrálha-

tom. Napi kérdés, hogy az esküdtszékek bünfenyitő

ügyekben nálunk is, ugy mint más államokban beho-

.zassanak-e vagy nem t Ha az esküdtszékek elvileg ál-

talánosan helyes intézményeknek tartatnak is, még is

vajjon helyes lenne-e egy ilyen idegen intézményt egy-

szerüen lemásolni ~

Bizonyára nem! A németek, francziák egészen

más viszonyok között élnek; más náluk a társadalmi

rend, mások szokásaik, más életmódjuk, jellemük, egy

szóval más emberfaj, mint mi vagyunk. Az emlitett

intézmény ugy van szervezve, hogy a náluk fennálló

viszonyoknak, jellemüknek, szokásaiknak, szóval nem-

zeti hagyományaiknak megfeleljen. A módozatoknak,

melyek mellett az esküdtszékek ott müködnek - nem

vagyok ugyan szakértő, de okvetlenül olyanoknak kell

lenni, mely nemzeti életükhöz hozzá simul. Ez kétsé-

get nem szenvedhet, mert ettől függ a siker. - Ha

már most az esküdtszéki intézmény elvét helyesnek

tartjuk, életbe kell azt léptetnünk, de nem ugy, hogy

annak módozatait egy idegen nemzettől 1emásoljuk,

hanem ugy, hogy e módozatokat nemzeti szokásaink

és jellemünknek megfelelőleg megteremtsük. Erre csak

az oly jogtudósok képesek, kik alapos tudományossá-

127
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guknál fogva önállóan buvárkodhatnak, és képesitve

vannak arra, hogy társadalmunk 'viszonyait tudomá-

nyos alapon, tudományos módszerek alkalmazása mel-

lett önállóan tanulmányozzák, nem kénytelenek kül-

földi auctoritások előtt meghajolni. Ha ily emberek a.

kérdést buvárlatuk és tanulmányúk tárgyává teszik:

meglehetünk győződve, hogy a fáradozást fényes siker

koronázza. -

A nevelésügy mennyire eltérő módon van szer-

vezve Angol-, Franczia- és Németországban, és még is

mindenütt jó sőt fényes az eredmény. S habár kiindu-

lási pont gyanánt mindenütt a neveléstan általános

érvényü igazságai és tételei szolgáltak, és ezek, csak

egyek lehetnek minden nemzetre nézve, még is -

hogy ez igazságok a különböző nemzetek vérébe át-

mehessenek - megfelelő, faj- ésjellemhez simuló mó-

dozatokat kelle megteremteni.

Épen ezért nem remélhetnének nagy sikert, ha a -

külföldi nevelési rendszert egyszerüen átültetnénk. S

habár azen alapigazságokat, melyeken amaz idegen

rendszerek nyugosznak, elismerjük, magát a rendszert,

mely által ez igazságokat érvényesitui óhajt juk, ma-

gunknak kell megteremteni. Egy szóval: épen ugy mint

van angol, franczia, német nevelési rendszer, melyek

mind ugyanazon tudományosan megállapitott alap-

igazságokból eredtek, épen ugy kell lenni magyar ne-

velési rendszernek is. És azok, kik a jövőben hivatva

lesznek e téren működni és az ügyet előre vinni, hiva-

tásuknak csak ugy lesznek képesek megfelelni, ha ala-

pos, beható és önálló tudományos műveltséggel birnak.

Földmívelő ország vagyunk! Nem lenne-e tehát

előnyös, a hiressé vált angol gazdasági rendszert át-
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venni ~ Erre ismét csak az lehet feleletünk, hogy Ang-

liában mások nem csak a társadalmi, hanem a clima-

tikus viszonyok is, mint mi nálunk. Nem lehet tehát,

hogy az általuk követett rendszer a mi viszonyainknak

megfeleljen. A természettudományok vivmányait mi

is értékesíthetjük ez irányban is épen ugy, mint ők
. ,

de nekünk is magunknak kell ez örök igazságok alap-

ján a mi társadalmi és természeti viszonyainkat tudo-

mányos alapon, tudományos módszerekkel kutatnunk,

hogy magunknak megfelelő magyar gazdasági rend-

szert alkothassunk.

Uraim! Akármely térre irányitjuk is figyelmün-

ket, mindenütt csak a fentjelzett eredményre jutunk:

hogy a művelődés terén önállóságot kell kifejtenünk

és ezen önáll óság alapján azt, mi a mi viszonyainkba

bele illik, az idegen civilisatióból - nem lemásolva,

de meg hon o sit va kell átvennünk.

Megérthető a mondottakból az is, hogy miként

válik a tudomány egy nemzet kezében hatalommá, mert

látható, hogy a tudományok vivmányainak önálló ér-

tékesitése által nemzeti és társadalmi önállóságunk és

igy hatalmunk öregbedik, és végre látható az is, hogy

a tiszta tudomány és annak igazságai köz kincse ugyan

az emberiségnek, és igy nemnemzeti, de a tudományos

búvárkodás ez nagyon is nemzeti jelleggel bir. És e

kettő között - tudomány és tudományos buvárkodás

-- tegyük meg mindig a különbséget: hogy az első

közös, a második - a tudományos buvárkodás - ez

kizárólag nemzeti kines. Nem szükséges azt hosszadal-

masabban bizonyítani, hogy a tudományos buvárko-

dás nemzeti jellegü, elég ha utalunk arra, hogy ha bár-

melyszaktudomány irodalmát összehasonlitjuk, min-

9
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dig reá fogunk ismerni az angol gyakorlati, a franczia

kissé felületes, de szellemdús, elegans és a német nehéz-

kes, de alap os észjárására és buvárkodási módjára.

IlI.

De az előadottakból még egy más, igen fontos

következtetés is vonható le, mely kiválóan önökre,

pályájuk kezdetén állókra fontos. - Kiemeltem, hogy

művelődésünk megerősödésére, fejlesztésére alapos tu-

dományos képzettségű szakférfiak hivatvák. Uraim,

önöké a jövő! Önök lesznek hivatvaarra, hogy apáik

örökségét gyarapítsák, öregbitsék, önöknek kell tehát

- ez szent kötelességük -- magukat alap os tudo-

mánynyal biró szakembereknek kiképezni, hogya nagy

örökséget, melyet átvesznek majdan - e hazát vi-

rágzó állammá tegyék. A czél nagy, tehát a munka

nehéz, de a kötelesség szent,

E térre lépve, kell, hogy megmondjam, mi értendő

az alapos tudományos képzettség alatt és mi módon

lehet arra szert tenni.

Hogy kiki a tudományos műveltség mily magas

fokát képes elérni, az függ - eltekintve az egyéni

jellern- és képességektöl - attól, hogy mily modor-

ban tanittatik és mily modorban tanul. Különösen ez

utóbbinak tulajdonitok nagy fontosságot, mert ettől

függ a legjobb tanításnak is sikere vagy sikertelensége.

Az alapos tanulás nem csupán abban áll, hogy az

egyes szaktudományokból a tényeknek egy bizonyos

összegét megismerjük, azt assimiláljuk; ha ezzel a ta-

nulás befejezettnek tekintetik, ugy az, ki csupán ezen

a fokon állapodik meg, nem lesz tudományosan kép-DCBA

/
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zett erriber, hanem a tudákosole osztályába lesz soro-

landó. A tényeknek és tételeknek ismerése még nem

tudás, csak ismeret. A tudás abban áll, hogy az ezen

.tények és tételek közötti összefüggést megismervén,

azok felett önálló birálatot tudjunk gyakorolni és az

ilynemű ismereteinket minden egyes esetben ssigoru

tudományos módszer szerint önállóan tudjuk alkal-

mazni.

Ezen képesség elsajátitására alkalmat nyujt az

egyetemi oktatás, melynek kellékeit az enyémnél sok-

kal avatottabb tollal fejtegette egyetemünk volt re c-

.tora dr. Than Károly.

Magától értetődik, hogy ezen képesség elsajáti-
tása czéljából a tanulás módját helyesen kell megvá-

lasztani, hogy czélt érhessünk. - S e mód röviden

előadva abban áll, hogy a hallott előadásokat feldol-

gozzuk, tanulmányunk tárgyává teszszük akkor, mikor

még az friss emlékünkben van. Igyekezzünk a hallott

tények mibenlétéről magunknak tiszta fogalmat al-

kotni, s ezután a tények közötti összefüggést felis-

merni; ez megtörténvén, képesek leszünk a hallott

előadásoknak logikai rendjét is megismerni és magun-

kat a hallgatott szaktudományban az előadó tanár ál-

láspontjára helyezni. Itt kezdődik azután magunknak

önállóan való további képzése.

Szaktudományunkba vágó munkák által megis-

merkedünk mások álláspontj ával is, ezeknek összeha-

senlitása általodajutunk, hogy önállóan birálatot gya-

korolhatunk felettük.' Lehet, hogy birálátunk néha

téves, de a legtöbb esetben helyes és minden esetben

az a nagy előnye lesz, hogy az a magunk önállóságá-

ból folyik és ennélfogva képesek vagyunk azt tudomá-

9*
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nyosan indokolni; nem szükség, hogy egyedüli táma-
szunk az auctoritások legyenek.

Ez a képesség, uraim. megszerezhető azon négy-
öt év alatt, melyet az egyetemen töltenek és a ki igy

lép ki az életbe, annak pályáján biztos a siker. Távol
van tőlem, hogy kétségbe vonjam, miszerint ezen váz-
latosan jelzett módja a tudományos kiképzésnek in-
"tensiv, és kitartó munkával jár, de ez nem lehet más-

kép, miután nem adatik semmi munka nélkül. - Ez

nem csupán erkölcsi, hanem egyszersmind természeti
törvény is. Tekintsenek körül a nagy természetben;

találni-e csak egy élő organismust, mely ne lennekény-
telen bizonyos munkát végezni azért, hogy léte zhessék.

Nincs egy kis fűszál, nincs egy kis rovar sem, mely
munka nélkül, tehát ingyen megélhetne, ők is csak ugy
kénytelenek mindennapi táplálékukat munkával meg-

szerezni mint az ember, és ha erre nem képesek, épen
ugy elpusztulnak, mint a munkaképtelen ember.

Önök tehát szivóságot igénylő munkálkodás előtt

állnak, de ez ne rettentse önöket vissza, mert e munka
olyan, mely ha a kezdet nehézségei leküzd vék, élve-
zetet és gyönyört nyujt.

Van azonban egy más, könnyebb módja is a ta-
nulásnak, melyet voltaképen nem is "lehet tanulásnak

nevezni, mert hiányzik a valódi tanulásnak alapfelté-
tele: az eltökéllett szándék, a komoly törekvés, az

egyes tudományszakok alapos és beható megismeré-
sére. Ezen tanulást leghelyesebben a vizsgára való ta-
nulásnak nevezhetjük és ezzel jellemeztült is azt. Ha

valaki az egyetemi szorgalmi idő alatt az előadások
látogatására nem fektet súlyt, vagy ha az előadásokat

látogatja is; de azoknak a fent jelzett modorban való
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feldolgozását, tanulmányozását- mert intenaiv mun-

kát igényel - mellőzi, az már előre eltévesztette az

irányt, melyben az egyetemen haladnia kell.'

Közeledik a szigorlat ideje és ekkor elővétetnek

ugy ahogy összeállitott .előadási jegyzetek, kisebb-na-

gyobb tankönyvek és ezek segélyével készül elő az il-

lető szigorlatára. Egymást követik a tételek, melyeket

nem ért meg, mert az előadásokat nem látogatta, vagy

ha látogatta is, régen elfeledte, hogyan indokolta azo-

kat az illető tanár. De a tételek fontosak, a szigorlaton

követeltetnek.Mit tegyen tehát egyebet, megtanulja

azokat könyv nélkül és ha nem is érti meg, még is

_ meg van elégedve magával, mert azt hiszi, hogy amit

tanult, azt valóban tudjá is. Ezek azok, a kik azután

kilépve az életbe. azt szekták mondani: Sok haszonta-

lan dolgot kellett tanulniok, hogy oklevelüket elnyer-

jék, a nélkül, hogy pályájukon azoknak valami hasz-

nát vennék. És igazuk van. Az ilyen ~ódon tanult

dolgok valóban haszontalanok. Az illetők kénytelenek

szakmájukat kint az életben ujra tanulni; erre kény-

szeríti őket az élet, az önfentartás, Csak azt nem ve-

szik észre, hogy ugyanazon dolgokat tanulják, melye-

ket az egyetemen is tanulhattak volna, és a különbség

mindössze ez, hogy az egyetemen a vizsgálatra tehát

felületesen tanultak, most pedig azért, hogy magukat

fentarthassák, te hát alaposan és komolyan ..

IV.

Az alapos tudományos műveltség megszerzése

egyik feltétele haladásunknak, de ez csak az egyik fel-

tétel. Van még egy másik is, mely nem kevésbé fon-
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tos társadalmi fejlődésü~kre: Ez a közerkölesiség és

jellem.

A társadalom vallásos és erkölcsi, nem pedig tu-

dományos alapon nyugszik. A társadalmi rend és szo-

kások a tudományok fejlődésével változnak ugyan, de

e változásoknak is erkölcsi alapon kell történni. Nem

képzelhető semmiféle társadalmi intézmény más ala-

pon, mint épen erkölcsi alapon és ezt nem pótolhatja

a tudományok bármily mérvben való fejlődése. Ezt

elég világosan bizonyit ja a világtörténelem a legré-

gibb időktől a jelen korig. Ott vannak a rómaiak. Mily

nagy és hatalmas nemzet voltak! A tudományok, szép-

művészetek, költészet és szépirodalom mind-mind vi-

rágoztak egykor ott. Akkor is, csak ugy mint most

a tudományok fejlődésében nem állott be szünet és

bukásuk pillanatában nem állott a rómaiaknak keve-

sebb tudományos művelődési eszköz rendelkezésükre,

mint előbb, és még is elpusztultak. Azonban történe-

tük bizonyit ja azt is, hogy bukásukat az erkölcsök

megromlása előzte meg és ez segitette elő. A legna-

gyobb mérvü anyagi élvhajhászatnak engedték át ma-

gukat; megszünt az idealismus: a szép, nemes és ma-

gasztos iránt való lelkesülés és az erre való törekvés;

ennek helyébe lépett az anyagiságnak rnértéktelen

élvezete. Meglazult a jellemszilárdság, kötelességérzet,
s tudományukat, művészetüket csupán anyagi czélok

elérésére használtálc fel. - Világosan nnitatja a ró-

maiak példája, hogy a tudományosság és szépművészet

magában nem képezhet alapot a társadalom fennállá-

sára. A tudományos műveltség hatalmas fegyver ugyan

a társadalom kezében, de e fegyver éle saját maga a

társadalom ellen fordul abban a perczben, melyben az
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erkölcsök romlásnak indulnak. Tekintsenek csak az

oroszországi viszonyokra. Köztudomásu dolog, hogy

Oroszországban a köz erkölcsiség nem jó lábon áll. S

mi hasznát veszi Oroszország annak, hogy több évti-·

zed óta, hogy ugy mondjam lázas tevékenységgel

igyekszik az idegen czi vilisatiót bevi~ni: külföldi tu-

dósokat hi be egyetemeire, sok és nagy utazási ösz-

töndíjat oszt ki évenkint, hogy az ifjuságnak alkalom

nyujtassék magát a külföldön kiképezni.

És mindennek az eredménye az, -' hogy egy bi-

zonyos. foku tudományos műveltségre szert tettek

ugyan, a mennyiben van tudományos irodalmuk ;

folyóirataik, melyek európai szinvonalon állanak; nap-

ról-napra terjesztik a tudományos ismereteket,de mind

ez intézmények és tények nem képesek az erkölcsiség

hiányát pótolni, és ennek hiányában - mint előbb

mondám - a fegyver éle ellenük fordul és velzélyez-

teti a társadalmat.

Mindezeket azonban csak azért hoztam fel, hogy

kitüntessem az erkölcsösségnek és jellemnek mint tár-

sadalmi tényezőnek fontosságát, nem pedig azért,

míntha hazánkban is veszély fenyegetne bennünket.

A mi társadalmi viszonyaink kielégitőknek mondhatók,

ámbár mutatkoznak egyes jelek és jelenségek, melyek

az obiectiv figyelőt nem hagyhatják némi aggodalom

nélkül. Ilyenek az öngyilkosságok, melyek az utóbbi

időben oly számban és oly társadalmi rétegekben for-

dultak elő, hogy megdöbben előttük maga a közvéle-

mény: három-négy évtized előtt az öngyilkosság ritka

volt. Ma már állandó helyet foglal el a lapok napi hi-

rei között.

Ha a bajnak okát fürkészssük, azt többnyire az il-
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letők erkölcsi gyöngeségében találjuk meg. Jól meg-

jegyzendő; nem azt állitom, hogy az illetők erkölcste-

Ienségébeú, hanem erkölcsi gyengeségében rejlik az ok.

A társadalom elenyésző csekély részét képezik a

gonosztevők, kik minden erkölcsi alapot mellőzve, nem

riadnak vissza a bünténytől és magukat ez által igye-

keznek a társadalom rovására fentartani. A bünt nem

is tekintik bünnek, hanem eszköznek, mely által fen-

tartásnkat biztositják, igényeiket kielégithetik. Ezek

nem érezik, épen mert minden erkölcsi fogalom idegen

előttük, bünösségük sulyát, nemo furdalja őket lelkiis-

meretük. Ezek sorából csak ritkán kerül ki egy-egy

öngyilkos.

Vannak azonban emberek, kikben az erkölcsi ér-

zék nem hiányzik; kik megtudják különböztetni a

helyes cselekvést a helytelentől, sőt meg is van ben-

nük a szándék helyesen cselekedni, meg van az akarat,

de hiányzik az erkölcsi erő, hogy valóban ugy is cse-

lekedjenek, mint a hogy azt helyesnek látják. Kezdet-

ben talán pontosan és Telkiismeretesen teljesitik köte-

lességüket, nem csak azokat, melyek netaláni hivata-

los állásukból folynak, de azokat is, malyekkel saját

maguk irányába tartoznak. És épen ezek az utóbbiak

azok, melyekre nagy súlyt kell fektetnünk, mert ez

esetben csak magunk lehetünk önmagunknak birája.

Valamely külső kényszer nem ösztönöz bennünket,

hogy létezhetésünk feltételeit megszilárditsuk és jövőn-

ket tiszteséges eszközök felhasználásával biztositsuk,

.egyedül csak a szilárd, megrendithetlen erkölcsi érzet

az, mely bennünket erre késztet; de minthogy ez fá-

rasztó szivósságot igényel, a moralis erő hiányában a

kötelesség teljesitése sokaknál lazává, az ember pedig
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felületessé válik. A felületességet követi a könyelmü-

ség és ezt végre az örvény, melyből kibontakozni már

többé nincs hatalmában az-illetőnek. Többnyire észre-

vétlenül jutnak odáig s csak akkor veszik észre sülye-

désüket, midőn már azon határra érkeztek, hol a bün-

fenyítő eljárás venné kezdetét.

A vázolt kép igen komor, de feltünteti azt, hogy

mily fontos tényező az ember életében az erkölcsi erő

és jellem. Ez szép kifejezést nyer abban a közmondás-

ban is, mely szerint minden ember saját sorsának a

kovácsa.

De nem csak az egyénre nézve, hanem a társa-

dalomra is fontos, hogy az egyesekben az erkölcsi erő

ne hiányozzék, mert hiszen a társadalmat emberek

alkotják, kikben, ha az erkölcsi erő hiányzik arra; hogy

amit helyesnek látnak azt meg is cselekedjék és cse-

lekményeikért a felelősséget el is vállalják, akkor nincs

alap, melyen a társadalom biztosan tovább fejlőd-

hetnék.

Ezen erkölcsi erő megőrzése a jövőben önökre

lesz bízva, Ne engedjék, hogy oly állapotok fejlödhes-

senek, melyekve szélyessé válhatnának, és ezt nem lesz

nehéz meggátolniok, mert van erre egy hatalmas esz-

köz: A kötelesség szigoruan pontos' teljesitése. Ha

majd anyaintézetünket elhagyják és az életbe kilép-

nek, hivatásuknál fogva - mint már ezt beszédem

elején kifejtettem - többféle kötelesség teljesitése

vár önökre. Fölösleges lenne e kötelességek teljesité-

sének fontosságát itt tárgyalnom. Azenyimeknélsok-

kal ékesebb szavakkal fejtégette aztaz orvosi kar, hagy-

érdemü dékánja, .midón a mult iskolai évben e helyről

hasonló alkalommal szólott önökhöz.

9
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Vele egyetértőleg én is csak azt kötöm szivükre:

Teljesítsék kötelességeiket mindenütt, minden időben

és minden külső kényszer nélkül.

V.
És most, midőn beszédemet befejezném, engedjék

meg] hogy még egyre reflektáljak. A magyar ember-

nek sok kiváló tulajdonsága van, mi őt bizonyos te-

kintetben más nemzetbeliek fölé helyezi. Szereti lán-

golóan hazáját és nem kiméli vérét, életét, ha e haza

érdekében kell azt koczkára tennie; szereti, tiszteli, be-

csüli apostoli királyát ugy, a hogy talán egy nemzet

sem; szóval bir mindazon tulajdonságokkal, melyet

honfiúi erénynek neveznek. De mint ember is kiváló:

nyilt eszü, őszinte, becsületes és lovagias; lelkesül a

szép és jóért és tud magasztos eszmékért küzdeni. -

De legyünk magunk iránt igazságosak és obiectivek,

van nekünk hibánk is: nincs kellő szivósságunk és ki-

tartásunk a munkában. Nem hiányzik a munkakedv,

meg is kezdjük nagy hévvel, lelkesüléssel, hogy vala-

mit létesitsünk, de lelkesülésünk hamar lohad, midőn

az eszme kivitelének gyakorlati nehézségeivel találko-

zunk. Lelkesülésünk a munka iránt szalmatüz, mely

kigyulásakor nagy lángot vet; a velünk érintkezőket

nem felmelegiti, hanem fellobbantja; de a mily gyors

a fellobbanás, oly gyors a léhülés is: a megkezdett

munka félbemarad, vagy csak azért halad nagy lassan

előre, hogy legalább a)átszatot megmentsük.

Uraim, ez nagy hátrány, mely megbénitja fejlő-

désünket és azért bármily erőfeszítésbe kerüljön 'is,

(ősi szokás leküzdése mindig erőfeszítésbe kerül) kény-

szeriteni kell magunkat arra, hogy kitartók legyünk.



tan é v III e g 11 YDCBAi t ó b esz éde. 139

Végül összegezzük a mondottakat. Igyekezzünk

alapos tudományos műveltséget szerezni. Ne lépjünk

le az erkölcsi alapról soha és teljesítsük mindenkor

kötelességeinket. Legyünk komolyak és kitartók a

munkában, Ha ezen magunk elé tűzött feladatoknak

megfelelünk, akkor egy nagy lépéssel jutottunk ismét

előre és nagy Széchenyinkkel nem csak azt mondhatjuk

el, hogy Mágyarország nem volt, hanem lesz, de talán

azt is hozzá tehetjük, hogy Magyarország egykor nagy-

gyá lesz. Adja Isten, hogy ugy legyen.

Az 1883/4-iki tanévet megnyitottnak nyilvá-

nitom. "'~ ~11
~'" '\. ",'
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