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Szokás királyi anya-intézetünkön, hogya meny-
nyeiek segitségül hivása után azon kar dékánja, mely-
ből a rector választatott, ünnepélyes beszéddel nyis-

sa meg az évet " s igy ezen tiszt a jelen iskolai évre
engem, mint a bölcsész-kar ez idei dékánját, il-
let meg.

Üdvözlöm az ismét együtt lévő tanári testületet,
üdvözlöm a tanul 6 ifjuságot, mely e föintézetre jött

tanulmányait folytatand6 vagy megkezdendő.
Szabadjon ez alkalommal éppen a tanul 6 fiatal-

sághoz intézni szavaimat, s azt felhivni gondolko-
dásra egy oly tárgy felett, melynek befolyása alatt

egész életünk áll, de amely különösen annak kora-
ban a legmélyebb jelentőséggel bír, s ez az idő
kell ő has z n á 1a t a. Önök korát az e.g y e t em i

éle t korának mondhatjuk, s szabadjon előszor is
megemlékezni ezen egyetemi életkor viszonyár61 mult-

jok s jövöjükhöz, áttérni aztán magára az idő kenő
használatának ecsetélésére az egyetemen, s végre

fontolőra venni az egyetemi idő kellő használásának

következményeit, rügy 'az egyesekre mint az összes
hazára "nézve.



Az egyetemi éveket kiindulási pontul véve önök

közvetlen mul1ja a középtanodák , melyekből kike-

rültek, jövője az élet, .melyben hogy magasabb kép-

zettséget igénylő á.llást foglalhassanak , jöttek az

egyetemre, mint a fő tan-intézetek egyikére.

A közép-tanodákon egészen más szellem uralko-

dik a tanítási s tanulási modorra nézve, ott a dolog

természeténél fogva az első évtől az utolsóig elő volt

írva, hogy kiki mit s mi rendben tanuljon, semmit

sem volt szabad kihagyni vagy más sorban tanulni

mint előiratott. Ezen kényszer-rendszer. az egyete-

men megszünik, itt a tanulónak bizonyos korlátok

között, melyeket a képesítések valamely életpályára

szabnak meg, szabadságában áll, hogy mely előadá-

sokat s mely tanártol hallgassa. Nagy á különbség

a haladásra vonatkozó felügyeletre nézve is, mert

míg e részben a közép-tanodákon mindenki folyto-

nos evidentiában volt tartva s a tanárok rövid időről

időre szorzettek tudomást a szorgalomról és haladás-

ról , az egyetemen ez megszünt, itt legfölebb fél-

évenkint tétetik jelentés az egyes tanszakokba beír-

tak tanoda látogatásáról, de hogy minő előmenetelt

tettek, erről meggyőződni rendesen nem nyílik al-

kalom előbb, mint a vég szigorlat vagy állam-vizsga

letételekor.

Ezen körülménynek meg van a maga érezhető

befolyása: ugyan is nem egyszer tapasztaljuk, hogy

azok kik a közép-tanodai rendszer mellett jelesek

voltak, az egyetemen középszerííek lesznek, nem

mintha kgpességökben volna hiány, hanem mivel

saját szárnyukra bocsátva eléggé buzdulni nem bír-

nak, vagy hogy a kényszer-rendszer utolsó éveiben

k
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annak . nyomdadt érezték , várva várván .~z egyete-
met mint felszabadulást, side j9ve mérték en tul -ad ...
ják át magokat · e felszabadulás -megünneplésének.

Dicsérettel legyen megemlítve, .hogy mindig
találkoznak erősebb lelkületü ·~fjak,.kik .a mint az

egyetemre jönnek, azonnal tisz'tában vannak .a prin-
cipium et finis iránt is idejöket ugy osztják be, hogy
egyetemi pályájokon babérokat aratnak,' s ha ezek

baráti. figyelmcetetéseimet hallják" csak .megnyug-
vást irezlíetnek eddigi lépéseikben, s buzgalmat azok
folytatására a jövőbon ; de minden évben , a melyre

csak visszaemlékezünk" voltak elég. számmal példák,
melyek világosan oda mutatnak, hogy a fiatalság
az idővel nem mindig gazdálkodik j 61., s hogy egy
j6 szfvvel.történő figyelmeztetés nem felesleges. Hány-

szor tapasztaltuk, hogy az év vagy pálya végén- csak
a legnagyobb megerőltetéssel birtak haladésukről

oly tanubizonyságot szeresni , .hogy avval magok
szüléik s tanáraik ahogy ugy meglehettek elégedve.l

voltak. kiken csak irgalmi calculusok segíthettek ,

míg végre nem hiányoztak, kiknek még ilyet se le-

hetett adni, hanem sajnosan ismétlésre kellettek bo-
csáttatni.

Van .tehát a mult. időkben elég ok arra, hogy
a fiatalságot, mely már termésseténél fogva könnyel-

mü , leginkább csak a jelennek él, a jövőt hagyja
magától jönni s ritkán törekszik azt némileg .elő ké-

szíteni, hogy mondjam e fiatalságot, melynek legme-
legebb legőszintébb barátjai vagyunk, az élet meg-
érlelte tanácsainkkal segítsük, s különösen -az év

kezdetén figyelmeztessük, hogy idejével tniként bán-

jék az egyetemen.
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, Vannak :,-ltik a behozott taniiási s tanulási sza-

badságr61 azt állítják, hogy arra a mi fiatalságunk

nem ,érett, ~em oly érett mint például a német, hol

e tans,zabads~g eszméje e18ször fogamzott meg.

'. ~n itt e vádatmint specifice a magyar ifjuságra

mondottat _elJlt_asítom, . s a mennyi igaz van benne

azt a fiatal korra háritom általában. Hány magyar

tanu16 van német s egyéb külföldi fő-tanintózeteken ,

kik honi közép-tanodéinkből kerülvén ki ,. ott jele-

sekne~ bizonyulnak be; s azokon kivül hány van

ki hon maradt, s szintén kitünő eredményt mutat fel.

Hogy magát anémet ifjuságót is némileg a kényszer

tartja össze, erről flagrans esetet hozhatok fel. Ugyan. .

is Poroszországban nem rég megszünt az állat- a nö-

vény- és .ásvénytan a szigorlat tárgya lenni, :ez által

könnyíteni akarván a tanuló fiatalságon, legkeveseb-

bé sem kételkedvén, hogy az ezen" a vegytanra, s

általában ~z' orvos és gy6gyszerészre nézve alap tu-

dományokban a szükséges jártasságot megszerezni

el nem mulasstja, S mi. történik a rajnavidéki egyik

legjelesebb egyetemen,. hol eddig az ásványtani szak-

ban nem kevesebb mint öt tanár mH.ködött, az imént

mult iskolai évben, miként nekem pár hét előtt ott a

tanérekegyike beszélte , mindössze 5 hallgat6 volt

beírva, egy tanárnál 3, II másiknál 2;_ három tanár-

nak pedig nem volt kinek tartani előadást.

Ab uno disce omn es .

. Ennyit azon összefüggésről, mely ~nök mult ja

s jelenjé között van, mondjunk valamit az egyetemi

élet és önök jövője közti viszonyról, s e jö,:ő nem
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egyéb, mint a gyakorlati élet, melyre az egyetemi

pálya után kilépni száudékoznak.

A társadalomban van sok becsületes derék s

tiszteletet érdemlő állás, melyre kisebb beruhézéssal

já.r6 neveltetés is elegendö; de vannak viszont a pol-

g·árisodás mostani fejlettségében olyanok, melyeknek

csak nagyobb beruházással jár6 kiképeztetéssel felel-

hetni meg.

Egyedül az egyetem azon fö tanintézet, melyen

a míveltség általénos részét betetözhetjük;. ezen fö

tanintézet az egyedüli, mely a bölcsészkarban foglalt

több rendbeli tudománnyal az igaz j6 és szép kifej-

lését czélozva , s tekintet nélkül a hivatási tudomá-

nyokra, az embert mint egyént a szellemi míveltség

emeltebb fokára juttatja.

Elöadatnak az egyetemen külön hivatási tudo-

mányok is, s ezek közül a lelkészi, a jogi, s az orvosi,

s gy6gyszerészi máiglan is anya-intézetünknél marad-

tak, míg attól különvált az alkalmazott mathemati-

kai pálya, mi most a polytechnikumot képezi, va-

lamint a katonai a tengerészeti a bányászati a keres-

kedelmi sat. hivatások, melyekre külön fel-taninté-

zetek sarjadztak ki. Ezen es még más néven nevezett

fö tanintézetek s az egyetem között közös az, hogy

e külön irányu kiképeztetésben a legmagasabb okta-

tást nyujtják.

Az általános míveltségre vonatkoz6 tudományok

csak is az egyetemen adatván elő, következik hogy

a társadalom az innét kikerülö tanuléktél válja el a
legmagasabb egyéni és polgári kiképeztetést; rni ál-

talában véve igy is szokott lenni. . ..

Az élet viszonyainak tömkelegéb en .rendesen az
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van hivatva leghathat6sabban nyomulni" előre , ki

szaki jeles képzettséggel magasabb általános képzett-

séget párosit, hogy tehát az életnek mint egyetemi

jelenünk jövöjének kellőleg megfeleljünk a józan ész

egyéb tanácsot nem adhat, mint azt, hogy egyetemi

időnket, mely soha többé visszanem varázsolhat6,

igyekezzünk kellőleg hasznáhii fel. Multunkban szán-

tottunk , az egyetemen van a vetés, s a mint vetünk

itt, ugy fogunk egykor aratni a gyakorlati élet-pá-

lyánkon. A felső tanintézeteken a tudományt mint

ilyet adják eW a maga teljességében, ki lépünk az-

tán az életbe, s állásunk hoz mérve a gyakorlat fog

bennünket tudományunk alkalmazására megtanítani.

Térjünk most át magára az egyetemi élet con-

cret viszonyaira. Itt a teendők legelseje kellő áttekin-

tést szerezni minden az egyetemen előadott tudo-

mányr6I. Ezt legczélszerübben a nyomtatásban is

meglevő egyetemi tanrend adhatja; némely karnál,

hol az egyes tudományok egynemübb csoportot képez-

nek, gondoskodva van, hogy időröl időre rövid ency-

clopaediaí és bevezetö előadésok tartassanak; de vég-

re a dékánok s minden egyes tanár szívesen fog mind-

azon tanul6nak, ki e részben hozzájok fordul, ta-

nácscsal szolgálni.

A léleknek a munka mellett a pihenés is kell,

s erről az egyetemen eléggé gondoskodva van több

nagyobb szünet, s a héti két szabad nap által, s a

mi pihenésre van szánva, azt valóbau oda kell for-

dítani, mert különben tulfeszíthetjük lelki erönket ,



s azt ha nem is tán az egyetemen, de ott e18készítve

előbb utobb megbánhatjuk.

A kiszemelendö tudományokra nézve szabadjon

azok mennyiségét és minöségét illetőleg tenni észre-

vételeket.

Ame n nyi ség r e nézve: 1. Nev á II aIk o z-

zu n k ige n sok r a. A kinek elöadasi könyvecské-

jében a nap minden 6ráját beírt előadésokkal látom

elfoglalva, erről elsö pillanatban ugyanazt tarthatni ,

hogy szorgnlmatos, de a másikban azonnal eszünkbe

jut, hogy az ilyen a tárgyaknak csak hallgatására

gondolt, de tanulására nem. Csupán hallgatni valami

tudományt még korán sem tesz annyit, mint megta-

nulni. Arra hogy a hallottakat elsajátitsuk, otthon is

szükséges gondolkodni a tárgyr61 s a tudomány vá-

zát, épületét csak is az által tesszük magunkévá, ha

az elöadason kivül is foglalkozunk vele. Igy lesz az

elöadés hallgatása is érdekesebb, s igy fogunk min-

den uj adatot nehézség nélkül a tudomány rendszeré-

ben a maga kelld helyére juttatni, a nélkül hogy az

bennünket tájékozásunkban megingatna.

A ki tehát sok tudományra irja be magát, az az

egyesekben nem tehet haladást, mert nem hagy ma-

gának idöt a sok adat rendbeszedésére. Ez körülbe-

lül hasonlít egy utashoz , ki g<5z-alkalmatosságokon

rövid ídö alatt sok helyet bejár, de mindünnen csak

felületes benyomást visz haza, mig az, ki ugyanazon

idd alatt. kevesebb helyre megy, s egyegy helyen

tovább idös , azon ország város meg népről sokkal

több és maradandöbb ismerettel fog haza térni, tehát

hasznosabban utazni. .

Pluribus intentus mínor est ad singula sensus.



2. Nev á II a l k Oz ~ u n 1\ ige II ke v é s res e.

Ezen végletbe többen esnek, nevezetesen azon sa-

játszerü kifejezés értelmének vastagon hödolvan , hogy

elég csak a kenyér-tudományokát tanulni..A ki

ezen elvhez mereven ragaszkodik, érhet ugyan czélt,

a mennyiben belőle" j6l kitanult tudományos mester-

ember válhatik, de szakának oly képviselője, ki ál-

lásában a felfogás magásságával s ismereteinek tág

alapjával tündökölne , nem lesz. Van több tudomány,

mely bennünket választott pályánk emberévé közvet-

len nem tesz, de általok arra alkalmasabbakká ma-

gasabb és nemesebb felfogásukká leszlink , ezeket az

egyetemen elmulasztani oly hiba volna, melyet töb-

bé alig hozhatnánk helyre, minthogy a gyakorlati

élet ismét sok más tanulni val6t ad, olyat mit nem 'az

egyetem, hanem csak az élet van hivatva tanulásra

elébünk szabni.

V álasztásuúkban tehát közép -utra törekedjünk.

Irjuk be magunkat annyi tudományra, a mennyit

azon évben meg is tanulhátunk. '

A kiszemelendő tudományokriál van még egy te-

kintet ami nős é g. Az egyes élet-pályákat elöké-
szitő tudomány csoport minden tagját igyekezzünk

elsajátítni, mert így lesz belőlünk egy sok oldalulag

kiképzett lelkész jogász vagy orvos, sat. Ha minden

ágra külön figyelmet nem is fordítunk, de annyira

törekedjünk, bogy az ason ágak külön mivelői által

nyert eredményeket megértsük s az általunk különö-

sebben mívelt ágnál alkalmilag felhasználni tudjuk.

A sacrosan vett hivatási tudományokon kivül végre

ne feledkezzünk azokról sem, melyek minden életpa-

lyán a lelket nemesiteni s ékíteni hivatvék , ezekre is
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nyilik alkalom az egyetemen, s gondoljuk meg hogy

most , vagy soha!

.. Küfőnös kitérést engedek még magamnak az élő

nyelveket illetőleg. Ha az összes emberi faj egy nyel-

vet beszélne, igen nagy előny volna az ismeretek

terjesztésére s elsajátítására nézve; de a babeli zavar

meglévén, segítenünk kell a hogy legjobb. A nagy

nemzetek az angol a franczia a német nem igen gon-

dolnak más nyelvre, saját nyelvükön találván bőven

képviselve az irodalom minden ágát eredetiben vagy

fordításban. A kisebb számu nemzeteknél aránylag

minden kisebb , az irodalo~ határai is· szükebbek s

így mindent mire egy mívelt embernek szüksége van,

abban fel nem találhatni , tehát már ezen oknál fogva

is idegen nyelvre 'szorulnak , rendesen azon nagyobb

culturai nemzet nyelvét választván kivá16lag, mely-

hez geographiai helyzetnél politikai vagy kereskedel-

mi viszonynál fogva közelebb áll. Igya Hollandok

a Dánok a Svédek a Finnek sat., kiknek valöban

szép fejlettségü nemzeti irodalmok is van ~ de bővebb

képződés okáért az élő idegen nyelvek tanulását a

rendes tanítási tárgyak közé veszik. Mi Magyárok
hasonló körülmények között vagyunk. Bár mennyire

fejlődjék ki irodalmunk, bár mennyire találják is fenn

abban azok, kik helyi ebb zártabb hatás körben míí-

ködnek. mindazt, mi kiképeztetésökre szükséges; 'de

egy egyetemi tanul 6 , ki magasabb látkör birtokába

akar jutni, kell hogy a világ irodalom termékeivel is

megismerkedjék, 8 ezt legbiztosabban ugy érhetui el,

ha a fő három culturai nyelvet a németet, francziát,

és angolt elsajátítja.

A ki tehát az egyetemre jön s még eddig leg-
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alább egyikének birtokában nincs, malhatlan köte-

lességének ismerje e hiányon segíteni. Mind ezen

nyelveket annyira magunkévá tenni, hogy beszéljük

is, nagyobb feladat s annál nagyobb mentől későb-

ben fogunk hozzá; de annyira elsajátítani, hogy az

azokon írtszakmunkákat megértsük nem nehéz, s

ebben különös könnyüséget fog nekünk azon körül-

mény szerezni , hogya tudományos nomenclatura

mindazokban ugyanaz t. i. a latin s görög erédetü ,

melyet általános veleegyezés alapján meg tartanak ,

hogy az mint egy közös kulcs nyissa meg nekünk az

idegen irodalmak kincahásának ajtait. S ez az oka,

hogy miért vannak a magyar tudósok között is azok,

kik a világ irodalmi szfnvonalon állanak azon a né-

zeten, hogy az általánosan divő tudományos nevezé-

keket mi is megtartsuk s használjuk minden maga-

sabb foku tudományos munkáinkban.

Ha már még az inkább nemzetiebb s az ország

viszonyaihoz szorosabban tapadó életpályán is (pél-

dául 'mint a mire a lelkészek a jogászok készülnek)

ajánlatos a culturai főnyelvek megtanulása , nélkü-

lőzhetetlen az azokra kik cosmopolitikai tantérgyak-

kal (minő a mathematikai , a természettudományok

minden ága, az orvosiak sat.) foglalkoznak. Ezekre

nézve az élő mívelt nyelvek ismerete életkérdés, mert

szakuk haladását máskép biztosan nem követhetik, .

s e nélkül a nézlet kellő magasságára felemelkedni

nem bírnak.

, Az' angol nyelv a világ nyelve. -Egyedül az an-

golliteratura termékei azok, melyekben érezni , hogy

szálai az összes ember-Iakta világból 'fííaödnek össze.

Mind az öt világrész ben meghonosult már, s négy



világrészben jeles fö tan- s tudományos intézetei s
ezek között különösen az éjszak-amerikai egyesült ál-
lamokban oly nagy mérvüek is vannak, hogy Euro-

pa leghirnevesb intézei eltörpülnek mellettök. Az an-
gol népfaj évről évre szervez uj államokat , s ilyen-

kor a tudományos intézetek mindenkor előtérbe jut-
nak, s bár Europaban valahol mutathatnánk fel oly
tökéletes szervezetü egyetemeket • mint például Aus-

tralia egy alig 20 éves államában Victoriában, hol
ezek mindazon hagyományos bilincsektől, melyek

alatt ős Europa korhadt intézményei görnyednek ,
menten voltak felállíthatók.

Ezen irodalom messze láthatárán kelt fel egykor
mint egy jóltevő nap a novum organum, mely-
ben Sir Francis Bacon (kit a jogi s politikai pályán
az angol történelem megvetéssei emlit, de mint phi-
losoph századok és századok mulva is bámulat tárgya
marad) az ő sajátszerü bátorságá val megtámadja az
addigi meddő gondolkodás módot s az elméket hasz-
nos igazságok nyomozására tereli. Ezen gyakorlatos

gondolkodás és cselekvés mód az angol könyvekben
ide értve még a regényeket is, visszatükrözi magát.

A ki oly szerencsés, hogy ezen irodalmat meg-
ízlelheti, az abban annyi kielégítést talál, hogy egyéb
irodalmakbél más kivánni valója nem marad, mint a

remek irók, és a jellemző sajátságok.

A franczia nyelv a mívelt Europának nyelve.

A finomság s leleményesség valamint könnyed s szel-

lemdus kezelése a tárgynak a fö jelleme. Irodalma
nagy, régi s vannak specialitásai, melyeket csak ezen

nyelv tudása mellett élvezhetni.



<wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA német nyelv egy tekintélyes számu intenaiv

míveltségü nép nyelve , melynek irodalmában a -leg-

nagyobb emberi szellemek nehanya tündöklik. Szor-

galom alaposság s rendszeresség a fő ismejelei, s szin-

tén felmutat oly sajátságokat, melyeket sem a fran-

czia sem az angol irodalomban nem találunk. Mi, kik

szomszédságunknáI fogva ezen néphez állunk legkö-

zelebb, természet által vagyunk arra utalva, hogy

a három culturai nyelv közül ezt válasszuk legelőször.

Mily élvez et , mily szellemi erő és hatalom az,

ha minden munkát eredetiben olvashatunk, ha ki-

választhatjuk a németből, mi ott legjobb, a francziá-

ból, miben ők remekek , az angolból mi ott párat-

lan! - A ki azt hiszi, hogy ezen nyelvek valame-

lyikére példád a németre minden jeles franczia vagy

angol munka le van fordítva, nagyon téved. Ezt leg-

fölebb a regény-irodalomról vagy csupán a népszerü

munkákról állíthatni. A könyvkereskedés egy neme

a pénz-keresésnek, kiadó csak olyan munkákra akad ,

melyeknek na.gy piacza van, a valódi szakmunkák,

s ezek között mennyi monumentum aere perennius,

csak szíikkörü közönséggel bírnak a világ bár mely

irodalmában is, s ezért azokat más nyelvre átfordít-

va nem találjuk.

Ezen körülmény azt idézte elő, hogy a szellemi

haladás mozzanatainak gyors köz~étételére egyesüle-

tek alakultak, vagy a közvagyon egy része forditta-

tik , s az ily módon kijött évkönyvek va.gy folyó ira-

tok az ismeretek minden ágára kiterjednek , a hala-

dás gyöngyeit leginkább ezekből halászhatjuk ki, de

átfordításokról más nyelvre még kevesebb é lehet sző

mint a könyvekérőI.
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Nekünk kik sem németek sem francziák sem an-

golok nem vagyunk, és sem nagy-nemzeti hiuság,
sem nagy-nemzeti önhittség s tulbecslés el nem fog,
azon előnyünk van, hogy ecclectikai modorban mín-

den nemzet irodalmából tanulmán yozásra s képezé-
sünkre azt választhat juk , mi abban a legjelesebb.

Tisztában lévén magunkkal a tudományszakok
iránt, egy soha szem elöl nem tévesztendő arany-
szabály gyanánt tartsuk az előadások sz o l' gal m a-
tos látogatását. Ez fáradság ugyan, de oly fá-
radság, mely sokszorta nagyobbtói kimél meg, oly
beruházás, mely dusan kamatos.

Az előadások a tudomány szakadatlan lánczát
képezik, az első előadás a láncz első karikája , az

utolsó a vég-szem, s hagyjunk ki egyet, a láncz ketté
szakad, s baj történik. Egy elmulasztott előadás után

a következőt már kevesebb é értjük, mert ismeretlen
előttünk az összefüggés, az utolsó hallott, meg e kö-

zött. Mentől nagyobb a mulasztások száma annál ért-
hetetlenebb lesz a következő; a mit nem értünk , az
nem érdekel, a mi nem érdekel untat, elhanyagol-
juk, s ez a phisiologiája a kávéház-lakóknak, ez fő
okozója mind azon erkölcsi kipuposodásnak, mely a

mult években egyszer kétszer a fegyelem szigorát
vonta maga után. Az egyetemi tanulóra nézve a jó
ut csak az, mely őtet az előadásokra vezeti, minden
egyéb ut tév-ut , mert nem azon czélhoz juttat, mely
végett az egyetemre jöttünk.

Az élő sző , a tanár magyarázata, a demonstra-

tiv szakokban a kisérletek s a tárgyak bemutatása



mind olyan dolgok, melyek a tanulást sikeressé te-

szik. A hallottakat azonban otthon még rendezgetni,

az ismereteket individualisálni kell, mert ez egy egy-
szerü puszta hallásra még nem kovetkezik be. Ott-
hon a magányban kell a tudomány vázával, épüle-
tének bel szerkezetével kellőleg megismerkedni, hogy
igy ebben szilárdakká lévén az előadási részletek .
bennünket tájékozásunkban mindenkor készen talál-
janak. Ha elmulasztjuk a tudomany vezérelveit vé-

rünkké változtatni, az iskolai év vagy évek végén,

midőn a számtalan részlet előtt állunk, ugy érezzük
magunkat, mint a hajós a tengeren delejtíí ; mint a

bányász a földalatti üregek tömkelegében mécs nél-
kül; a tudomány ilyenkor egy legyőzhetetlen adat-
halmaznak tunik fel, s ilyenkor fogni a· tanuláshoz
az élet keserűségeihez véljük számítandónak.

A munka felosztás elve az mi itt egyedül segít

rajtunk, használjuk fel az időt kellőleg az első nap-
tól az utolsóig, osszuk fel a teendőket az egyes elő-

adások s ezek közei között s a vég előadáskor azt
fogjuk érezni, hogy tudományunkkal készek vagyunk
annyira, a mennyire egy tanulótói el várni lehet, t. i.

nem értve minden egyes részlet s adatra nézve, ha-
nem a helyes tájékozásra nézve azon tudomány rend-
szerében s szellemében.

Igen is fiatal barátim az idő kellő felhasználása

legyen a jelszó, s ennek zászlaját engedjék magasan

lobogni. Tegyenek mindent a maga idejében s tegye-
nek mindent azon tíízze! s lélekkel, melyet fiatal ke-

bel rejt magában. Adják meg az Istennek mi az Is-



tené , a tudomanynak mi a tudományé, a pihenésnek

s mulatságnak mi ezt illeti meg. A ki magának tanuló

korában idejét jól osztja be, s okos tevékenységet fejt

ki, ez meg van védve mind azon letérésektöl az igazi

ösvényről, mit a henye és ferde beosztásu élet ok-

vetlen idéz elő iS egyszer megszokván a gazdálko-

dást az időben, annak becsét felfogja s a fukarsagok

egyedüli becsületes nemét , a fukarságot az időben sa-

játítja el magának, minek nagy horderejű hatását

egész életében fogja tapasztalni, s mind ez követ-

kezménye az .idő kellő felhasználásának az egyetemi

éveken, holelőször vannak önök azon esetben, hogy

idejökről önállólag szabadabban rendelkezzenek.

Vessünk még egy rövid pillantást az id($ kellő

felhasználásának következményeire tekintve honun-

kat, melynek önök kiválobb állásu polgáraivá lenni

hivatvák.

Egyik fő bajunk a szellemi s any~gi hátr-utpa-

radás. Valahányszor nyugot felé utazunk erről bőven

meggyőzödhetünk, s haza jöve lehetetlen el nem szo-

morodnunk. . Csupán az egy keleti, ut az, melyből

visszatérve azon sovány vigaszt érezhetjiik., hogy van

ország, melyben még rosszabbul áll a dolog.

Az orvoslás nem más, mint a szellemi s anyagi

fejlődést előmozdítani, nevelni, világosságot terjesz-

teni s tevékenységre buzdítni, mert csak az értelme-

sen véghez vitt munka az, a mi gyümölcsöz. A ke-

let átka: az idő ölése i a nyugot virágzásának kulcsa

az idő becsülése s kellő felhasználása. Az angol sze-

rint az idő pénz; ennél többet mondhatunk: az idő
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minden szakasza életünknek része, s a mit abból ha-

szontalanul fecsérlünk el, életünkből vesztjük, s e

veszités sokkal sulyosabb a fiatal korban, mely a ki-_
képződés és a' munka fő korszaka.

A szellem s anyagi fejlődés magas fokára jutott
nép, a IéteIének és fennmaradásának legjobb biztosí-

tékával bír, minden egyes mívelt honpolgárnak tehát
hazafias kötelessége az idővel okosan bánni, s önök

kik ismeretekkel gazdagulva fognak egykor állást
foglalni társadalmunkban, annál inkább lehetnek ezen

irányban apostolok, mentől nagyobb sikerrel töre-
kesznekegyetemi éveiken. Tapasztalni fogják, hogy
a tudomány hatalom egyesek kezében, s e hatalom

mentől több honpolgár kezében van, annál nagyobb
az összes eredmény, a haza felvirágzása, .minek hogy
önök is legyenek hathatós eszközlői, nem veth~tik
meg az alapot biztosabban mint az által, ha most

midőn idejök felett a rendelkezés jogát életökben
először gyakorolják, annak kellő felhasználását tán-
toríthatatlanul tűzik ki magoknak.

Ezzel legyen az idei iskolai munkaszak megkez-
dettnek kimondva.
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