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Rektori székfoglaló beszéde79 

(1875) 

 

 

Mélyen tisztelt Gyülekezet! 

 

Midőn e díszes helyet elfoglalni szerencsém van, nem mulaszthatom el azon kitüntető 

bizalomért, melyben legfelsőbb tudományos tanintézetünk csekélységemet részesítette, hálás 

köszönetemet kinyilvánítani. 

Nem vagyok azon képzelődésben, mintha e nagy kitüntetés egyenesen igénytelen 

személyemet illetné, mert jól tudom, hogy alapszabályaink és a szokás értelmében, 

valamint a választók intentioja szerint e méltóságra inkább azon tudománycsoport 

jelentősége emelt, melynek egyik szerény munkása vagyok, mint egyéni érdemeim. 

Midőn a választók bizalma folytán a rectori méltóság elfogadását magamra vállalni 

kedves kötelességemnek tartottam, ismertem a feladat nagyságát és annak nehézségeit. 

Ha ezeket egybevetem személyes viszonyaimmal és erőm jelentéktelenségével, 

aggodalom fog el az iránt, vajon képes leszek-e feladatomnak megfelelni. Egyedüli 

biztosítékát a sikernek azon reményben találom, hogy az egyetemi hatóságok – különösen 

az egyetemi tanács bölcsessége és tapasztalata jó szándékú törekvéseimben hathatósan 

támogatni fog. Midőn az illetőknek ebbeli becses közreműködését van szerencsém kikérni, 

egyszersmind viszonzás gyanánt bátorkodom mindenkori szolgálatkészségemet felajánlani. 

Szervezetünk szellemében a rector közvetlen hatásköre lényegileg administrativ körre 

szorítkozik, míg az egyetemnek tulajdonkép szellemi ügyeire csak közvetve gyakorolhat 

befolyást. Feladatánál fogva a rector administrativ tekintetben legfontosabb kötelességét 

teljesíti, midőn működésének kiszabott tartama alatt az egyetemi élet szabadságát erélyesen 

védi, de egyszersmind e szabadsággal való visszaélést épen önkormányzati szabadságunk 

legközvetlenebb érdekében megakadályozza az által, hogy a rend felett őrködik, a fennálló 

törvények- és szabályoknak szigora megtartására ügyel és azoknak minden irányban érvényt 

szerez. 

Felfogásom szerint a rector anyaintézetünk szellemi ügyeit illetőleg csak annyiban 

képes kezdeményezni, a mennyiben az egyetem céljaira vezető és saját szellemi köréhez 

közelebb álló új eszmék megpendítését vagy felevenítését létesítheti, melyeket ha az egyetem 
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összessége helyesnek talál a szervezetünk által kijelölt módozatok szerint életbe léptetni is 

törekszik. 

Mennyire sikerül e kettős feladatnak megfelelnem, nem tudom, de fogadja szívesen a 

Tisztelt Gyülekezet abbéli kijelentésemet, hogy e célok megközelítésére a legtisztább és 

önzéstelen szándékkal óhajtok törekedni, és hogy ha erőm elégtelensége miatt e 

törekvéseimnek csak üdvös nyomai maradnának is vissza, fáradozásaimnak ebben 

legmegnyugtatóbb és legkielégítőbb jutalmát találnám. 

Legfőbb tanintézetünk feladata az ifju nemzedéket az értelmi cselekvés legmagasabb 

rétegeibe felemelni, és irányt adva lehetővé tenni, hogy e téren az önálló tudományos 

tevékenységre képesítse, szem előtt tartván azon erkölcsi tényezők ápolását, melyek nélkül az 

előbbi el sem érhető és a társadalom javára egyátalában nem értékesíthető. Anyaintézetünk e 

szerint a legmagasztosabb, de épen ez oknál fogva a legnehezebb feladatok egyikének 

megoldására van hivatva. E nagy cél elérése, mint a dolog természetéből önként következik, 

számos előfeltételek teljesítésétől – főképpen azonban az egyetem szellemi tényezőinek 

sikeres összeműködésétől függ. Ily előfeltételek az egyetemnek állása az államban, annak 

szervezete, anyagi helyzete, segédeszközei és mindazon intézkedések, melyek 

törvényhozásilag vagy közigazgatásilag eszközölhetők. 

Egyetemcinknek több kitűnő tagja e helyről szót emelt az egyetemi élet ezen 

előfeltételeinek nagy fontosságáról, beható alapossággal fejtegették kívánó elődeim a már 

meglevő intézmények fontosságát és üdvös hatását, gyakran élénk, néha erőteljes színezettel 

ecsetelték a hiányokat, melyek e tekintetben egyetemünk sikeres működését gátolták. E 

felszólalásoknak nagy eredménye lett, mert eltekintve Azon apróbb gyarlóságoktól, melynek 

minden emberi cselekvés ki van téve, az előfeltételek kedvező létesítésében politikai 

újjászületésünk rövid tartama alatt, valóban sok nagy és kihatásaiban üdvös intézkedés történt 

egyetemcinkre nézve. Elég legyen itt csak futólag érintenem, hogy a valódi egyetemi élet 

nélkülözhetlen közege a tanítási és tanulási szabadság, mely elvilegmár 1848-ban 

elfogadtatott, tényleg életbe lett léptetve. Az egyetemnek állami jelleme nemcsak 

kimondatott, de a valóságban is érvényesíttetett. A tanárok anyagi helyzetének régóta óhajtott 

javítása megtörtént, az egyetem segédeszközeinek tökéletesítése, nagyobb részt újból 

létesítése tiszteletet gerjesztő méretekben lett kezdeményezve, és egy jó részben egyetemünk 

méltóságához illő módon megvalósítva. Mindezt fennérintett nagyérdemű elődeim és az 

egyes karoknak az ügy fontosságától áthatott buzgó kezdeményezései mellett, főleg a 

szabadelvű törvényhozás fejedelmi munificentiájának, első sorban pedig az ügyeink közvetlen 

vezetésével megbízott nagy államférfiak Bölcsességének és erélyének köszönjük. Szükséges-e 



lelépő jeles elődöm végjelentése után felemlítenem hogy az utóbbi években egyetemünk 

segédeszközei, különös a legújabb építkezések által oly mérvben és oly irányban gyarapodtak, 

melyek egyrészt legvilágosabban bizonyítják, hogy alkotóik nemzetünk culturhivatását a 

korszellemében teljesen felfogták, másrészt egyetemünk történetének, valamint alkotóik 

neveinek a távol jövőben is legfényesebb emlékeit fogják képezni. Dicsekvés nélkül 

elmondhatjuk, hogy e tekintetben nemcsak saját egyetemünk, de az idő rövidségét és 

viszontagságait tekintve, bármely más egyetem történetében sem találunk hozzá hasonló 

alkotásokat. 

Habár ezen előfeltételek betöltése még nincs is minden tekintetben befejezve, a 

nagyszerű kezdeményezés alapján állami ügyeink vezetőinek bölcsessége és tanügyünk iránt 

eddig már oly számos esetben tanúsított nemes buzgalma feljogosítanak bennünket azon 

reményre, hogy az, a mi az egyetemen kívül ennek érdekében megtörténhet, rövid idő alatt 

meg is fog történni. 

Ezen előfeltételek olyanok, melyeknek kedvező betöltése az egyetem sikeres 

működésére nélkülözhetlenek, de ha illetéktelen befolyások miatt hiányosan vagy tévesen 

vannak megadva, lényegesen megcsonkíthatják, sőt teljesen tönkre tehetik az egyetem 

működésének sikerét. 

Azonban bármennyire fontosak is ezen előfeltételek, és bármily kedvező módon 

legyenek is azok megadva, soha nem szabad felednünk, hogy ezek csak eszközök a célra, 

és hogy az egyetem hivatásának sajátszerűségénél fogva működése sikerének kielégítő 

biztosítékát önmagukban véve soha nem képezhetik. Alig szükség fölemlítenem, hogy e 

biztosítéknak alapja nem lehet egyéb, mint az egyetem szellemi életének két fő 

tényezője: az egyetemi oktatás és az egyetemi tanulás. E két tényező természete olyan, 

melynél fogva annak helyes cselekvési irányt és életképes tevékenységet semmiféle 

állami és közigazgatási intézkedések vagy rendeletek magukban véve nem 

kölcsönözhetnek, de adni nem is képes senki más, mint kedvező előfeltételek mellett a 

helyesen felfogott tanszabadság alapján önkormányzatilag működő egyetem saját maga. 

Miután egyetemi életünkre nézve e két tényező kétségtelenül a legnagyobb 

horderejű, és mivel meggyőződésem szerint autonóm egyetemünk működésének sikere, 

első sorban ezeknek helyes összeműködésétől függ, engedje meg a Tisztelt Gyülekezet, 

hogy ezeknek egymáshozi kölcsönös viszonyáról, különösen pedig e tényezőknek azon 

irányzatáról szabadjon egyéni nézeteimet e helyen körvonalozni, melyről azt tartom, 

hogy az értelmi tökéletesedés terén elérendő feladat megközelítésére alkalmas. 



Hogy e két tényező közől, melyik gyakorol az eredményre aránylag nagyobb befolyást, 

nem könnyű eldönteni. Ha azonban viszonyos fontosságukat vesszük szemügyre, a tapasztalás 

bizonyítéka szerint tudjuk, hogy a helyes irányú tanulás az oktatás hiányait, habár igen 

tökéletlenül is, de képes némileg pótolni. A fordított viszony azonban a dolog természeténél 

fogva absolute nem áll. Mert legyen bár az oktatás legtökéletesebb, ha a tanulás hiányzik vagy 

rossz irányú, az eredmény semmi vagy csekély; az utóbbit tehát soha nem pótolhatja teljesen 

az első. Valóban életképes és a szellemi munka oeconomiának megfelelő sikerről csak akkor 

lehet szó, ha az egyetemi oktatás és tanulás irányzata egymással szerencsés összhangzásban 

vannak és egymást kölcsönösen kiegészítik. Innét látható, hogy végelemzetben és caeteris 

paribus az egyetemi élet tényezőinek láncolatában a legfontosabb az eredményre nézve, 

közvetlenül a tanulás, és pedig főleg annak iránya, közvetve pedig az oktatás, mely annak az 

irányt megadja. Különös súlyt fektetek a tanulás irányára, mert ha valahol, úgy épen itt az 

eredmény nem annyira a cselekvés mindenkori állapotától, hanem főleg annak irányzatától 

függ. 

Annak felismerésére, mily irányzattal kell az egyetemi tanulmányoknak bírni, hogy a 

célnak megfeleljenek, magával az egyetemi tanulmányok feladatával kell tisztában lennünk. 

Vannak, kik azt hiszik, hogy az egyetemi tanulásnak feladata, egyes tudományszakok és azok 

tananyagárnak egész terjedelemben elsajátításában áll. De ez több oknál fogva nem lehet az 

egyetemi tanulmányoknak józan célja. Egy részt azért nem, mert ez a tudományok mai 

terjedelme és sokoldalú fejlődése mellett kivihetetlen, másrészt pedig azért sem, mert ily 

feladatnak csak megkísérlése is rendkívül egyoldalú és kimerítő szellemi munkát igényel, és 

oly nagy teherrel nyűgözné le az ifjú szellemet, mely csak az önálló gondolkodás 

megszerzésének rovására, és így magának a tanulmányok valódi céljának legnagyobb kárával 

történhetnék. 

Egy szellemdús és mély gondolkozónk ötlete szerint: 'minden tudomány hasonlít egy 

aranyércekkel telt zsákhoz. Egyes ember ezen zsákot tartalmával együtt felemelni nem képes, 

vagy ha azt nagy erőfeszítéssel megkísértette, minden erejét annyira igénybe veszi, hogy 

szabad mozgásában e teher által teljesen gátolva van, és ez által rá nézve értéktelenné válik. 

Én azt tartom, ezen ércek között sok tiszta arany, de sok egyéb értéktelen csillámló érc is van. 

A ki e zsákból kisebb részleteket, de válogatás nélkül gyűjt, az véletlenül fog értékes aranyra 

is akadni, de kincseinek élvezetében folytonosan a legkeserűbb csalódások által lesz zavarva, 

mely amannak értékét is tönkre silányítja; a ki azonban képesítve van arra, hogy a tiszta 

aranyat a hamis ércektől megkülönböztetni és azt kiválasztani tudja, arra nézve e zsák 

tartalma a kincsnek kimeríthetlen és szünet nélküli értékesíthető forrásává lett. 



Vannak ismét mások, kik az egyetemi tanulmányok célját – különösen az úgynevezett 

szakemberek kiképzését illetőleg abban látják összpontosítva, hogy ezek a már jól ismert és 

gyakorlatilag is fontos tudományos tételeket assimilálják, és azon képességet szerezzék meg, 

bogy ezen tételeket bizonyos, már megállapított szabályok szerint a gyakorlatra alkalmazni 

tudják. Nem kívánják az ily felfogásúak, hogy a gyakorlat emberei a tudományos tételeknek 

bebizonyítási módjával, azoknak szigorú megalapításával fárasztassanak. Röviden kifejezve, 

elégnek tartják a betanítást, hangzatosabban kifejezve, úgynevezett „practicus tudományt” 

óhajtanak, a mely elnevezés értelme komolyan gondolkozó előtt leginkább annyiban bir 

értékkel, mert a legvilágosabb bizonyítékát szolgáltatja annak, hogy az ily felfogásúaknak a 

tudomány szelleméről, a tudományos gyakorlat követelményeiről, azoknak sikeres megoldási 

módjáról, különösen pedig az egyetemi tanulmányok céljáról tiszta fogalmuk nincsen. 

Megengedem, hogy a szakember legközvetlenebb feladata az, bogy a gyakorlat 

fejtményeinek megoldására a tudomány elveit helyesen alkalmazni tudja, de tagadom, bogy 

ez a tudomány szellemében való önálló gondolkodás nélkül biztosan és sikeresen elérhető. 

Már pedig épen ez az, mit a betanítás soha nem eredményez; ily gondolkodás egyedül a 

tudomány módszereinek beható tanulmánya által szerezhető meg.  

De eltekintve attól, hogy a szakember alapos képzettségére nézve életkérdés a 

tudomány szellemében való gondolkozási képesség, e nélkül magoknak a gyakorlatra nézve 

legfontosabb tudományos tételeknek és alkalmazásaik szabályainak egyszerű assimilálása, 

csaknem ugyanoly nehézségekkel járna, mint a tudománynak egész terjedelmében elsajátítása. 

Ezen tételeknek és szabálynak száma és sokfélesége szintén oly nagy, melyet az 

öngondolkozási érzék fejlettsége nélkül helyesen megérteni sem lehetséges, de még kevésbé 

lehet azokat értékesíteni. Az ilyen assimilatio, mely a mélyebb behatolást a tudomány 

szellemébe nélkülözhetőnek tartja, magára az egyes szakemberre éppen úgy, mint különösen 

közművelődésünkre nézve egyenesen veszélyes. A mai tudomány egyik fő jellemvonása, 

hogy az miként valamely ifjú élő szervezet folytonos és szünet nélküli fejlődésben van, 

melynél a megállapodás ugyanaz a hanyatlással. A tudományok újjászületése óta, azaz mióta, 

csak a szigorú módszerek tartatnak alkalmazhatóknak az igazság kiderítésére, azóta 

felismerték, hogy a tudományos tételeknek egy nagy része csak ideiglenesnek tekintendő, és 

hogy azok a tudomány fejlődésével változhatnak, és ezáltal új, azelőtt alig sejtett 

összefüggését világítják meg az adatok és eszméknek. A szakember a tudomány ezen 

fejlődését, mely ma gőzerővel halad, ismét csak akkor képes gyorsan és kimerítő fáradtság 

nélkül követni, ha tudományos kiképeztetése alkalmával jól fegyelmezett tudományos 

gondolkozás által behatolt a tudomány szellemébe és annak fejlődési irányzatát felfogta. 



Ha az egyetemi tanulmányok csupán a fontosabb tételek és gyakorlati alkalmazásnak 

assimilatiójában áll, akkor a szakember, midőn elhagyta az egyetemet, tehát épen, midőn 

szaktudományát értékesítni kellene, már a tudomány gyors haladása által rég túlszárnyaltatott, 

és ha ennek követésére képesítve nincsen, saját magára, valamint a társadalomra nézve, 

melyben a haladás érdekében van hivatva működni, a hanyatlás tényezőjévé silányult. 

A mondottak szerint az egyetemi tanulmányoknak főfeladata: képesítés a tudomány 

szellemében való önálló és szigorúan fegyelmezett gondolkodásra. Innét következik, hogy e 

tanulmányoknak nem annyira az adatok és eszmék puszta ismeretén, hanem főképen az 

adatok és eszmék összefüggésének beható átértésén kell alapulnia. Következik továbbá, hogy 

a tanulmányok irányzatának olyannak kell lenni, mely az egyetemi tanulót képessé teszi arra, 

hogy concret esetekben a szaktanulmánya köréhez tartozó adott tények és eszmékből, ezeknek 

átértett összefüggése alapján, szellemi öncselekvés által biztos és helyes következtetést 

vonhasson. 

Ezen irányzat az egyetemi tanulmányok céljának nemcsak megfelel, de a feladat 

helyes felismerése, erkölcsi komolysággal párosított kitartó akarat, mindenekelőtt pedig a 

tanulmányozásnak oly módja mellett, mely a szellemi munkásság oeconomikus 

felhasználására van alapítva, valósítható is. 

Lássuk ezek után, mi módon, mily eszközökkel érhető el az egyetemi 

tanulmányoknak fönnebb kitűzött célja az oktatás és tanulás által. Önként érthető, hogy e 

célnak elérésére különösen mi a szellemi munkásság oeconomiai felhasználását illeti, az 

egyetemi oktatásnak rendkívüli fontossága, mondhatnám első rangú szerepe van. E végre 

az oktatás feladata a legfontosabb és legbiztosabban megállapított adatok és eszmék 

ismertetéséből kiindulva, az utóbbiaknak egy-másközt és amazokkeli összefüggésének 

általános és szigorú megalapítása, lehetőleg emelkedett állásponton. E megalapításnak 

szigorúan a szaktudomány módszereinek szellemében kell történnie, és pedig nemcsak 

azért, hogy a hallgató az adatok és eszmék, valamint összefüggésük jelentőségét teljesen 

megértse, hanem főképen azért, hogy a hallgató az igazságok levezetésének módjával 

minél alaposabban ismerkedhessék meg, miután egyedül ezen mód ébresztheti őt a 

szellemi öncselekvésre, és saját gyakorlata által később a tudomány szellemében való 

önálló gondolkodásra. Az előadásoknak kevésbé lehet és kell arra törekedni, hogy a 

tudomány egész terjedelmét kimerítsék, és így inkább csak a tudomány. anyagának 

assimilatióját tegyék lehetővé. Céljukat ezen előadások csak akkor érhetik el, ha kisebb 

részleteknek az érintett módon történő alapos tárgyalása által, a tanuló szellemében a 



meglevőnek assimilatiójan kívül, főképen hajlamot keltenek föl benne, új, előtte még 

nem ismert igazságoknak szellemi öncselekvésen alapuló felkutatására. 

Ily értelemben az egyetemi oktatásnak rendkívül nagy jelentősége van az egyetemi 

tanulmányok sikerére, a mennyiben egyenesen ez adja meg az irányt, melyen a tanulásnak 

haladnia kell, hogy a tanulmányok aránylag rövid idő alatt megközelíthessék valódi céljukat. 

Semminemű oktatás, és így az egyetemi sem képes önmagában véve bevégzett és kész 

szakembereket létesíteni, az oktatás legfeljebb módot szolgáltathat arra, hogy a tanulók 

öncselekvés által aránylag rövid úton, később ilyenekké képesíthessék magukat. Igen találóak 

e tekintetben halhatatlan emlékezetű nagy gondolkozónk b. Eötvös József következő szavai: 

„Az iskola kész nézetek helyett csupán módot nyújt saját ismeretek szerzésére, melyek nem 

attól függnek, a mit az iskolában tanult valaki, hanem, a mit az életben tapasztalt.”80 

Ámbár tehát az oktatás hivatva van az egyetemi tanulmányoknak leglényegesebb részét, 

t. i. azoknak irányát kijelölni, és így a tudomány szellemében való öngondolkodás elsajátítását 

telhető gyorsasággal lehetővé tenni; világos dolog, hogy magának az öngondolkodási 

képességnek megszerzésére, csak közvetett befolyással bír, és hogy e tekintetben mindenkor a 

legközvetlenebb, legfontosabb és semmi más által nem pótolható tényező maga a tanulás 

marad. Hogy az egyetemi oktatás mi módon érheti el többször említett feladatát, és hogy mily 

kellékekben találom ezen oktatás sikerének biztosítékát, arról nézeteimet egy más helyen81 

bővebben kifejtvén, legyen ez alkalommal szabad egyéni felfogásomat az egyetemi 

tanulásnak oly irányára nézve kifejtenem, melyről azt tartom, alkalmas arra, hogy a tanulót a 

tudomány szellemében való öngondolkozásra képesítse. 

 

* 

 

Tisztelt egyetemi polgárok! A következőkben főleg önökhöz intézem szavaimat azon 

meggyőződésben, hogy azok által magasztos ügyünk előmozdításának és az önök elé kitűzött 

nagy feladat megoldásának könnyítésére némi szolgálatot tehetek. 

Az út, melyen az egyetemi tanulásnak világosan felismert fő célját, a tudomány 

szellemében való gondolkozást elérhetjük, az egyes tudományágak, sőt az egyes tanulók 

egyéni sajátságaihoz képest nagyon különböző lehet, de felfogásom szerint a feladat aránylag 
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biztosan megoldható tanulmányaiknak oly berendezése által, melyet a következőkben kísérlek 

meg főbb vonalaiban vázolni. 

Midőn figyelemmel követik tanáraiknak előadásait, iparkodjanak megérteni 

nemcsak magát azt a tárgyat, mely előadatott, hanem különösen azon módot is, a mely 

szerint előadatott. Midőn tehát valamely igazság vagy tétel szigorral bebizonyíttatik, 

törekedjenek az észjárást és a gondolatmenetet, mely szerint a bebizonyítás vagy a 

tudományos megalapítás történt, átérteni. Szükségtelen említenem, hogy ez pusztán az 

előadások hallgatása által egyátalában el nem érhető. Hogy az ily módon átsajátított 

ismeretek és gondolatok a tanulónak valódi birtokává érlelődjenek, arra nélkülözhetlen az 

előadottaknak a tanterem falain kívül megfontolással történő átgondolása, és azoknak a 

tanuló felfogásához mérten lehetőleg beható feldolgozása írásilag. Ez alkalommal 

fordítsanak különös gondot a tudományos műnyelv elsajátítására; főképen pedig annak 

minél szabatosabb használatára. De ne feledjék soha, hogy a puszta szó egy holt jel, 

melynek önmagában véve egyátalában semmi becse nincsen, és hogy annak 

tulajdonképpeni értékét benső tartalma adja meg. Mindenekelőtt e szavak értelmével, 

tehát az azoknak alapját képező fogalmak tartalmával és terjedelmével helyes definitiók 

által lehetőleg tisztába kell jönniök. Az üres és bizonytalan szavak használatában 

megnyugodni veszélyes, mert az a gondolatnak határt szab. Eléggé tanítja ezt a tudományok 

fejlődésének története. Aristoteles azt mondotta, hogy a kő leesik, mert nehéz. Az esés 

tüneménye e mondatban a „nehéz” szó által volt látszólag magyarázva. A könnyen hívő 

megnyugvás a puszta szavak általi magyarázatban okozta nagy részt, hogy az esés 

tüneményének értelmezésében csaknem két évezreden át alig történt haladás. Mily nagy 

jelentőséggel bír a fogalmaknak szabatos meghatározása, igen találóan jellemzi Liebig 

következő szavai által: „A zavaros és helytelen fogalmakkal az értelem úgy jár el, mint a 

tiszta és helyesekkel, csakhogy az előbbiek téves és bizonytalan következtetésekre, míg az 

utóbbiak szilárd igazságok felismerésére vezetnek. Az értelem működése az első esetben 

olyan, mint a rossz gépé, melynél súrlódás által sok erő vesz el, holott az utóbbi esetben a 

legkisebb munka felhasználásával legnagyobb eredményt ér el. A szellemi erők oeconomiája 

a fogalmak tisztaságában és helyességében áll.”82 

Mihelyt az előadások gondolat menetébe nehány ilynemű gyakorlat által be lettek 

avatva, és a módszert némileg átértették, igyekezzenek az öngondolkodás megkísérlése 

céljából a tanárt mintegy megelőzni, és kísértsék meg a kézikönyvek felhasználásával az 

előadásokban később következő tárgyakat előre kidolgozni, és ekként elkészülve, a 



tantermeket látogatni. Ezen eljárás ugyan fáradtságosabb munkát igényel, és az eredmény 

nem ritkán téves is lesz, de ha már ily módon foglalkoztak a tárggyal, a tanár által elhintett 

magvak oly előkészített talajba hullanak, mely összehasonlíthatlanul gyümölcsözőbb, mint 

ezen előkészület nélkül lett volna. Ha munkálatuk téves volt, úgy épen legtöbbet fognak 

tanulni, mert a tévedés felismerése legbiztosabban vezet el az igazság megértéséhez. E mellett 

szellemi öncselekvésük egyik legfontosabb részét kell olynemű gyakorlatoknak képezni, 

melyeknek célja concret feladványok megoldása. Hogy e gyakorlatok az öngondolkozásra 

edzőleg hassanak, és a tudomány alapos megértésére vezessenek, oly feladványokat kell 

választani, melyek az előadásoknak külön tárgyát nem képezték, de a már megalapított 

általános tételekből, mint egyes esetek, levezethetők és biztosan meghatározhatók. 

E tanulmányokat azon szaktudományokban, melyeknél az adatok és eszmék 

szegállapításához a szellemi cselekvésen kívül, érzéki észlelés, kísérlés és különféle műszerek 

kívántatnak meg, párhuzamosan az e célra felszerelt intézetekben szükségkép kapcsolatban 

kell végezni a kísérleti gyakorlatokkal. Hogy ezek valóban sikeresek legyenek, úgy kell 

végrehajtatniok, hogy minden egyes kísérleti gyakorlatot a tulajdonképpeni értelmi működés 

előzzön meg, és miután az illető tárgyat ez irányban átértették, csak akkor kell és lehet a 

gyakorlatokat öntudatosan, tervszerűleg, és így igazi sikerrel végezni. E gyakorlatok kivitelét 

és sikerüknek biztosítékát lényegesen könnyíti ezen intézeteknek szervezete, a mennyiben a 

gyakorlatok az egyes tantárgyak természete, és az egyes gyakornokok képességeihez 

alkalmazva az illető szaktanárok közvetlen vezetése és felügyelete alatt végeztetnek. 

Az egyetemi tanulásnak azon neme, mely ily gyakorlatok kapcsában történik, a 

legteljesebb, mert a tanulóknak egymás között és a tanárrali folytonos szellemi érintkezése, 

leginkább képes az öngondolkozás érzékét ébreszteni, és aránylag legrövidebb úton vezet a 

tárgyilagos és fegyelmezett ítélőképesség kifejlesztésére és edzésére. 

Az egyetemi tanulmányoknak eddig vázolt módja az, mely felfogásom szerint alkalmas 

arra, hogy általa az egyes szaktudományok anyagának fontosabb részeit elsajátíthassák, és 

azok felett némi áttekintést szere-zenek; alkalmas továbbá arra, hogy a tudomány tételei a 

gyakorlat igényeire felhasználtassanak, a menynyiben az egyszerű analogia, utánzás, hogy 

úgy mondjam, másolás által lehetséges. Ha azonban a tanulás. e határon túl nem terjed, valódi 

akademiai jellemmel még nem bír. Mély behatás a valódi tudásba, csak a tudományos 

módszer szellemének átértése és annak biztos kezelése által érhető el, csupán ez által lehet 

szert tenni önálló gondolkodásra a tudomány szellemében. Ennek pedig egyetlen biztos módja 

oly tanulmányok kivitelében áll, melyeknek célja új tudományos kérdések megoldásának 
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megkísérlésére vannak irányozva. Az egyetemi tanulásnak a tanulmányok e neme kölcsönöz 

valódi akademiai attributomot, ez képezi annak életerejét, ez adja meg annak a fensőbb 

kenetet. A tudomány szellemében való önálló es életerős gondolkodás, a tudomány 

kincseinek elévülhetlen birtoka, és szabad rendelkezés azok felett, csak ily irányú 

tanulmányok által szerezhetők meg. Erre kell tehát az egyetemi tanulmányoknak főképen 

irányozva lenni. 

Mivel ilynemű tanulmányok sok időt, behatóbb irodalmi és szellemi munkásságot 

igényelnek, a dolog természeténél és a munka felosztás elvénél fogva, hogy célra vezessenek, 

szükségkép szűk körre, és pedig valamely szaktudománynak kis részletére kell szorítkozniok. 

Magának a szaktudománynak választása egészben véve másodrendű dolog, a mennyiben a cél 

e tanulmányoknál már egyáltaljában nem a tudomány anyagának, hanem a módszernek és a 

tudományos gondolkodásban való fegyelmezettségnek megszerzése. Ez kisebb-nagyobb 

mérvben a kellő tevékenység mellett, a tudománynak bármely jól kifejlődött ágában elérhető. 

Maga a tudomány anyaga itt pusztán csak eszköznek tekintendő a célra. Ha azonban ezen 

tanulmányok által a jelen kor tudományos szellemébe akarunk hatolni, így legelőnyösebb e 

célra egyikét a bölcsészeti szakmáknak választani. Ezek közül kiemelem különösen azokat, 

melyeket a szigorú vagy szaktudományok nevével szoktak megjelölni. E tudományok azok, 

melyek a legnagyobb befolyást gyakorolták az újkori műveltségre. A kitűzött célra pedig 

főleg azért alkalmasok, mert a búvárkodásnak azon módszere, melynek a tudományok 

újjászületésüket az utóbbi századokban főképen köszönték, e szakokban legjobban fejlődtek 

ki, és ezeknél legközvetlenebbül alkalmazhatók. Ezenkívül e tudományoknál az ítéletek 

helyességének ellenőrzésére, oly sokoldalú eszközök léteznek, melyeknél fogva az ezeknek 

terén megállapított igazságok határozattabbak, biztosabbak és a mi fő, szabatosabbak, mint 

bármely más tudományszakban. Ugyanez oknál fogva a szigorú tudományok módszere a 

legnagyobb mérvben gyakorol épen jelenleg átalakító befolyást a tudományok többi ágaira is, 

melyek elismerve az exact módszer helyességét, fejlődésük újabb irányzatában mindinkább 

elfogadják azt a körükbe tartozó igazságok felkutatására. Elég e tekintetben Mill John Stuart, 

Müller Miksa, Buckle Tamás és Draper V. műveire utalnom, és nagy emlékezetű Eötvösünk 

következő szavait idéznem: „Minden utópiákat, melyek az államtudomány terén keletkeztek, 

s korunkban annyi oldalról fenyegetnek minden fennállót, szükségkép ugyanazon 

fegyverekkel kell leküzdeni, melyekkel a bölcsesség kövét és az elixirium vitae-t kiszorították 

a természettudományok köréből.”83 
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Megválasztván tehát azon szaktudomány valamely már jól kifejlett részletét, melyhez 

legtöbb hajlamot éreznek, magának a tanulmányoknak eszközlésére alkalmasnak tartom a 

következő eljárást. Miután a fönnebb vázolt módon egyes szaktudományaikban némi 

tájékozottságot nyertek, iparkodjanak párhuzamosan a módszer tanulmány ára választott 

tudomány részletére vonatkozó irodalmat minél alaposabban megismerni. E végből 

kiindulásul használják azon nagyobb kézikönyveket, vagy – ahol vannak – a tudomány 

haladását előtüntető azon évi jelentéseket, melyekben az eredeti forrásokra történik 

hivatkozás, és keressék fel azokat az időszaki folyóiratokban. Igyekezzenek mindenekelőtt 

ezen irodalmi eszközöknek külső alaki berendezésével kellőkép megismerkedni a célból, 

hogy bármikor gyorsan megtalálhassák a kérdéses tárgyra vonatkozó eredeti dolgozatokat. A 

feladat most, a kérdésre vonatkozó legfontosabb eredeti dolgozatokat és értekezéseket 

áttanulmányozni. Ez alkalommal nemcsak arra fordítsanak gondot, mi eredményre jött a 

búvár, hanem ismét főleg arra, mily útakon és mily észjárás szerint érte azt el, és törekedjenek 

így arra, hogy a követett módszert kritikailag megértsék, és azt elsajátítsák. 

E tevékenységüknél ismét a legjobb szolgálatot fogja tenni azon eljárás, ha 

tanulmányaikból kivonatot készítvén, a nyert adatok és eszmék közötti összefüggést, mint 

előadási dolgozataiknál, de most már önállóbban és a részletekbe mélyebben behatolva 

felkeresik, azt megalapítják azaz, indokolják, és a menynyiben a tárgy természete engedi, a 

nyert eredményeket általánosítják és tételekbe vagy resumében összefoglalják. Nehány ily 

szellemben végrehajtott tanulmány után a tudományos búvárlat módszereinek alkalmazásában 

annyi avatottságot szerezhetnek, mellyel az értelmi és minden egyetemi tanulmány remekét, 

valamely tudományos kérdés önálló megoldását kísérelhetik meg. 

Előbbi tanulmányaiknak figyelmes átvizsgálásánál észre fogják venni, hogy a 

tanulmányozott tárgynak egyes részletei még hiányosan, vagy nem elég biztosan vannak 

ismerve. Válaszszavak egy ily, habár még oly csekély térre és kis részletre szorítkozó, de új 

még eddig meg nem oldott kérdést, és kíséreljék meg a tanulmányaik által szerzett irodalmi és 

módszertani ismereteik alapján – ha máskép nem legalább analogiai útján, de szigorúan a 

tudományos módszer követelményeinek megfelelőleg megoldani. Óvakodjanak e 

tanulmányaiknál azonban mindenekelőtt a felületességtől, mert különben céljukat egészen 

eltévesztik. Az első ilynemű feladat megoldása, habár tökéletes nem lesz is, és sok 

fáradtságukba kerül, ez utóbbit minden esetre hóladatosan meg fogja jutalmazni, és egész 

tudományos jövőjükre oly jótékony termékenyítő kihatással lesz, melyet a tevékenységnek 

egyéb neme, különösen a puszta assimilatio sohasem képes pótolni. Az assimilatio az 

ismeretszerzésnek azon neme, mellyel az előre törekvő ember haláláig soha meg nem szűnik, 



és a melyet később pótolni sok tekintetben lehet és kell is. De az, mit önöknek csak virágzó 

korukban lehet egyetemi tanulmányaik alkalmával megszerezni: a tudomány szellemében 

való ön-álló és jól fegyelmezett gondolkodás. A tanszabadság által megoldandó feladatok 

legfontosabbika, épen az ily irányzatú egyetemi tanulmányok felvirágzásának lehetősége, 

ennek viszont legfőbb feltétele maga a józan értelemben vett tanszabadság, mely nélkül amaz 

nem is képzelhető. 

Nem csupán a szaktudósnak, hanem a szoros értelemben vett gyakorlat szakemberének 

is leglényegesebb kelléke e képesség. A művelt nyugat jogászai orvosai, tanárai és iparosai 

közt a gyakorlat terén is épen azok a legkitűnőbbek, kik egyetemi tanulmányaikat fönnebb 

vázolt irányban végezték, és pedig azon tudattal, hogy tudományukat a gyakorlat terén 

szándékozzák értékesíteni. Csakis ily szellemű tanulmányok után lesznek önök képesek 

szaktevékenységük körében egészséges újat létesíteni és alkotni, mely nélkül ma az, ki 

tudományos szakképzettségre méltó igényt tart, hivatásának becsülettel megfelelni, és így a 

társadalomnak valóban hasznos tagjává lenni alig képes.  

Azt hiszem, hogy az eddigiekben eléggé kiemeltem, mily jelentőséggel bír az egyetemi 

tanulmányokra nézve azon törekvés, mely az öngondolkodáson alapuló újnak alkotására van 

irányozva. De ha már ezen irány közvetlenül fontos és szükséges arra, hogy az egyetem 

polgárai alapos szakemberekké képezzék magukat, még hasonlíthatlanúl nagyobb szükségünk 

van erre egy más magasabb ügy érdekében – értem – hazai culturánk magasztos érdekében. 

Uraim! mélyen érzett meggyőződéstől áthatva fejezem e helyen ki abbeli nézetemet, 

hogy a legfontosabb életkérdés ránk nézve nemzeti tudományos életünknek lehetőleg önálló 

és erélyes fejlesztése. E tudományos életnek az újnak önálló alkotására kell irányozva lenni, 

és nem szabad pusztán az assimilatio által tengődni, mert utóbbi esetben szünet nélkül azon 

veszélynek vagyunk kitéve, hogy mi fogunk assimiláltatni, és habár észrevétlenül és egyelőre 

a külsőségek fennmaradásával csendesen olvadunk fel idegen civilisatiókba. Azon életkérdés 

ez, melynek szerencsés megoldása egyedül képes a mai Európában önálló létezésünk 

jogosultságát és nemzetünk fennmaradásának valódi biztosítékát a jövőben megalapítani. E 

kérdés sikeres megoldására, csak másodrendű befolyást gyakorolhatnak a legüdvösebb 

törvények, rendeletek és bármely tökéletesen szerzett anyagi hatalom. Nemzetünk 

fennmaradása egyedül a szellemi küzdés terén elért önállóság által biztosítható. Ennek 

fejlesztésére és elérésére a legfőbb tényezőnek tekintem az egyetemet, de csak azon feltétel 

alatt, ha az önálló tudományos szellem létesítését és annak fenntartását képes eszközölni. Az 

emberiség tudása egy nagyszerű élő szervezethez hasonlítható, mely szünet nélküli 

fejlődésben van. E szervezetnek szerveit az egyes nemzetek, ezeknek pedig egyes sejtjeit a 



tudományos téren működő egyének képezik. E sejtek és szervek az egész szervezettel együtt, 

de önállóan élnek, azonban csak akkor, ha annak fejlődésében és tökéletesedésében részt 

vesznek. E nélkül a szervezet elhalt részeinek tekintendők, melyek mint az egészre nézve 

károsak, a szervezet saját működése folytán feloldatnak, vagy a szervezetből kiválasztatnak. 

Ily szempontból tekintve feladatunkat, az egyetem polgáraira nézve a tanulmányoknak 

fennebb vázolt irányzata, nemcsak azért bír jelentőséggel, mert anélkül alapos szakemberekké 

nem képezhetik ki magukat, hanem különösen azért is, mert hazánkban főképen az egyetem 

polgáraiból keletkező szakemberek vannak első sorban hivatva tudományos életünk 

fenntartására. Szükséges-e fölemlítenem, hogy a hazában a felsőbb értelmi felvilágosodottság 

képviselői kiválólag azok, kik az egyetemeken nyerik kiképeztetésöket, hogy ugyanezek 

vannak ennélfogva arra hivatva, hogy a tudományt mennyiségileg is nagyobb kiterjedésben 

műveljék, és irodalmi tevékenységet fejtsenek ki. E tevékenységük által a fölvilágosodást és a 

tudományos eszméket a társadalomnak épen oly rétegeibe kell terjeszteniök, melyekre a 

legfelsőbb tanintézetek közvetlen befolyást nem gyakorolhatnak. Ugyancsak az egyetemek 

nemzedékének hivatása, hogy ily működés által a tudományos kritikát lehetővé tegye, és 

mindenekelőtt tudományos közvéleményt alkosson, mint a melyek nélkül nagyobb szabású és 

eleven tudományos élet nem is képzelhető. 

Az emberi értelem korlátoltsága és az egyes egyéniség gyarlósága okai annak, hogy az 

egyes, bármennyire kitűnő egyén is, az általános érvényű igazságok felkutatásánál folyvást a 

tévedés veszélyének van kitéve, ha önmagára van hagyatva. A tudományok történetei 

kétségbevonhatlanul bizonyítják, hogy a tévedésnek e legsúlyosabb neme ellen legjobb és 

legbiztosabb óvszer az, ha a társadalomban mennél többen járulnak különféle szempontokból 

és önállóan az igazságok kiderítéséhez, tehát a tudományos élet létesítéséhez. A tudományok 

fejlődése mutatja továbbá, hogy a felismert igazságok a feltétlen bizonyosság jellemével nem 

bírnak, és erre nagy` valószínűséggel csak akkor tarthatnak igényt, ha azok nem csupán 

egyesek nézetei, hanem mennél több mély gondolkozó által ismertetnek el, vagyis a 

tudományos közvélemény által elfogadtatnak. Ily értelemben a józan tudományos 

közvélemény megalapítása, az igazság helyes kiderítésének tehát a valódi tudományos életnek 

egyik legfőbb biztosítéka, és annak fejlesztése nemzeti létünk érdekében egyetemünknek 

legmagasztosabb feladata. 

Szükséges-e végre fölemlítenem, hogy e nagy feladat megoldása csak akkor lehetséges, 

és hazánk nagy ügyére nézve csak akkor lesz áldásos kihatással, ha törekvéseink egészséges 

és szilárd erkölcsi alapra vannak fektetve. Hiszen Önök előtt eléggé ismeretes, hogy komoly 

akarat nélkül a kitartó szellemi munkásságra, és a jellemnek ez irányban való folytonos 



edzése nélkül, mint mindenütt, úgy különösen itt is, sikert aratni lehetetlen. Jól tudják Önök 

továbbá azt is, hogy minden cselekvésnek, és így a tudományos működésnek, sőt magának a 

tudásnak is valódi becsét erkölcsi értéke határozza meg. 

Tekintsük-e feladat megközelítését hazánk iránti nemes kötelességnek, törekedjünk 

ezen év folyama alatt is, melynek küszöbén állunk, ahhoz erélyes kitartással hozzájárulni, így 

fáradozásainkat a siker legnemesebb alakjában fogja megjutalmazni. Ismerem azon nemes 

buzgalmat, mely ifjúságunk javát az igaz, jó és szép iránt mindenkor lelkesedésben tartja, 

kivált midőn hazájának ügyéről van szó, és azért az eredmény felett semmi okom nincsen 

aggodalomra. Úgy legyen! 

 


