
K E Z D Ő H A L L G A T Ó I M H O Z . 
(Egyetemi előadás a tanév elején.) 

TISZTELT HALLGATÓIM! 

Örömmel üdvözlöm valamennyiüket az ú j félév elején. 
Előadásom tárgya a középkori magyar irodalom története, vagyis szak-

tudományunk eleje. Felteszem, hogy (épen előadásom tárgyánál fogva) kezdő, 
I. éves hallgatók is elég nagy számmal ülnek itt velem szemben. Felteszem, 
mert nem tudom, minthogy az index-aláírások az idén már megszüntek s így 
nem volt módomban csak futólag is egyenként szemük közé nézni az elő-
adásomra jelentkezőknek, felismerni köztük a régi ismerőst, megismerni a 
jövevényt, megkérdezni tőle, hogy hová való, ki volt a tanára, milyen nyelve-
ket tud, mi a másik szakja, és más efféle apróságokat, amik az ismerkedés és 
röpke tájékozódás első kérdései szoktak lenni tanár részéről az ú j tanítványhoz. 

Megvallom, az index-aláírás eltörlésének magam is örülök, több oknál 
fogva, amit ezúttal fölösleges volna részleteznem. Eltörléséből azonban foko-
zott mértékben következik a megismerkedésnek más módon való lehetővé-
tétele. Vegyék tehát tudomásul egyszersmindenkorra, hogy bármelyiküket 
bármikor szívesen látom ; semmiféle ú. n. zaklatást rossz néven nem veszek, 
ha tanulmányaik érdekében részeltetnek benne. Ami önöknek komoly céljuk, 
az az enyémmel egyezik. 

Felteszem tehát (látom is félig-meddig), hogy hallgatóim között kezdők: 
«gólyák» is szép számmal ülnek ; s nem vehetik rossz néven idősebb hallgatóim, 
ha ez első órában kiváltkép a kezdőkhöz fordulok, hogy ellássam őket egy-két 
jó tanáccsal. Lesz talán az idősebbek közt is olyan, ki efféle tanácsosztogatás-
nál még nem volt jelen, de azt hiszem, egy sem lesz olyan, ki maga tapasztalatá-
ból nem bizonyíthatná ily útbaigazítások szükséges voltát. 

Érettségi bizonyítvánnyal a tarsolyukban, leverik magukról a középiskola 
porát s egyszerre egy egészen más világban, az egyetemen találják magukat. 
Tele vannak fiatal energiával, munkavággyal, kötelességérzettel ; szeretnének 
nyomban dologhoz fogni, hogy ma estére már lát tat ja is legyen. De nem tud-
ják, hol kezdjék s mivel folytassák. Sok jó szándék tévelyeg így heteken, hóna-
pokon át tétova kapkodással, rendszertelenül ; sok idő vész kárba s végül is 
a maga kárán nem mindenki tanul. 

A középiskolában az első órától kezdve kézenfogva vezették önöket s 
minden napra kitűzték megfelelő adagolással és folytonos láncolatban a nap 
teendőjét. Készen kapták a munkatervet s paranccsal szoríttattak annak való-
ságos végrehajtására. 

Ide belépve csak annyit tudnak, hogy egy-két szaktudománnyal örökre 
eljegyezték magukat s hogy ennélfogva azon tudományok egész rendszerével 
meg kell ismerkedniük. Csakhogy itten nem kezdünk, nem kezdhetünk mindent 
minden évben az elején, hogy négy év alatt bármely évjáratbeli hallgatónknak 
teljes egészet adjunk át. Nem is vagyunk egyszerű átadói a magunk szaktárgyá-
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nak, hanem folytonos alkotói és fejlesztői s eredeti célunk és feladatunk az, 
hogy önöket saját példánkkal és egyéni munkánkban való bizalmas részeltetés-
sel szaktudományunknak egykor szintén hivatott, önálló tudós művelőivé 
nevelhessük. A szaktudomány kézikönyvbe foglalható eddigi egészének átvétele 
önökre vár, könyvtárbeli szorgalmas és állandó tanulás útján. Mi, ha egészet 
adunk is (esetleg több éven át folytatott előadássorozatban), nem a készt, 
nem a másét, nem a mindenkiét, nem a kézikönyvekét adjuk át (hiszen könyv-
tárban, vagy otthon azt sokkal kényelmesebben és hamarabb elolvashatják), 
hanem szaktudományunk tárgyának, céljainak, módszereinek elmélyedő újra 
átgondolása alapján oly rendszerezést kísérlünk meg, mely inkább tekinthető 
új célkitűzésnek, egész új problémarendszer felvetésének, mintsem közkeletű 
összefoglalásnak. Ily jellegű rendszerezések nyitnak útat és pályát a maguk 
új szempontjaival egy-egy felserdülő tudós nemzedéknek s egyetemi tanár 
számára nincs szebb hivatás és lélekemelőbb jutalom, mint ha a maga pálya-
kezdő, ifjú társainak megmutathatja az útat az ismeretek egy gazdag, új biro-
dalma felé, lehetővé téve nekik, hogy őt meghaladják. 

Ily szép, ily eszményi az egyetemek eredeti célkitűzése s bár a tények és 
a gyakorlati élet szükségletei egyebet is megkívánnak tőlünk, ezt az ideált 
elhomályosítni semmiféle más cél érdekében nem szabad engednünk. 

Önök jobban tudják nálamnál, mik azok a gyakorlati tények, melyek 
ez eszményi tudományművelést megalkuvásra szorítják, hiszen azzal a tény-
nyel, hogy egyetemi indexük mellett egy-egy tanárképzői leckekönyv is lap-
pang alighanem valamennyiük zsebében : már be is bizonyították akár önkén-
tes, akár kénytelen elhatározásukat a megalkuvásra. 

Ne jöjjenek zavarba emiatt! A tanári pálya, amelynek diplomája meg-
szerzése végett iratkoztak be az egyetemre, talán kivétel nélkül, nemhogy ki-
zárná, sőt egyenest feltételezi azt az eszményi tudós készültséget, melyre eredeti 
hivatása szerint nevel az egyetem. Bizonyos összeegyeztetés kétségkívül 
elkerülhetetlen ; sem a fakultás nem teheti nemlétezővé szeme behúnyásával 
azt a tényt, hogy hallgatói csaknem kivétel nélkül gyakorlati tanári s nem ön-
magáért való tudós pályára készülnek; sem önök nem követelhetik a bölcsé-
szetkartól, hogy eredeti magasrendű hivatását a sutba dobva, mindenestül 
középiskolai tanárképzővé szervezkedjék át. Szükség van tehát megalkuvásra, 
de mind az egyetem, mind a tanárképzés szempontjából káros és bűnös meg-
alkuvás lenne az, mely az egyetem eredeti rendeltetésének rovására menne. 

Miről lehetne szó a tanárképzésben, ami nem tartozik bele az egyetem 
munkakörébe? E képzésnek valóban gyakorlati részén, a tanításban való jártas-
ság megszerzésén kívül alig látok olyat. Azt nem is hozza senki az egyetemre, 
hanem az egyetem elvégzése utáni gyakorlati évekre utalják. 

Minden egyéb, vagyis mindaz, ami akár a szaktárgy, akár a tanár-
mesterség szempontjából elméleti előkészület lehet a tanári pályára, megvan 
és megvolt az egyetemen, illetőleg ennek bölcsészetkarán s a tanárképzés szük-
ségleteihez igen könnyen hozzáigazítható volna bizonyos évjáratokhoz kötött 
rendszeresítés által. Az egyetem kétségkívül hajlandó lett volna s hajlandó 
lenne bármikor a maga hatáskörében, önként és kötelezőleg vállalkozni tanrend-
jének ily értelmű kiegészítésére és részleges megkötésére. Ily megoldásnak 
sok előnye lenne ; amellett u. i., hogy nem veszélyeztetné, sőt biztosítaná az 
igazi egyetemiség eszményi tudósszabadságát, önkéntes megkötöttséggel a 
tanárképzés követelményeit is kielégíthetné; a tanárképzés egyetemi szín-
vonala biztosítva volna a gyakorlati szempontok feláldozása nélkül s a böl-
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csészetkar nem érezné a maga kebelében mintegy idegen testnek a tanárképzés 
feladatát. 

Amint tudják és már eddig is tapasztalhatták, a tanárképzés ügye más-
ként oldatott meg: egy külön, az egyetemtől független tanárképzőintézet 
megszervezésével, vagyis a tudós- és tanárképzés kettős feladatának nem szerves 
összeegyeztetésével egyazon intézményen (az erre hagyományosan hivatott 
bölcsészetkaron) belül, hanem intézményes kettészakításával, kirívó szétkülöní-
tésével. Ennek a megoldásnak kétségkívül sok hátránya van. Nem szólok a 
hatáskörök azon összezavarásáról, az egyetemi főhatóság azon feszélyező korlá-
tozásáról, mi elmaradhatatlan, mihelyt az egyetemi hallgató egyetemi tanul-
mányainak az irányításába egy az egyetemtől idegen intézet parancsolólag 
beleszól; nem szólok az ebből eredhető ellenérzés vagy visszavonás káros hatásá-
ról, csak az önök szempontjából legfontosabb tanulmányi érdek károsodhatá-
sát világítom meg röviden. 

Tény az, hogy a Tanárképző Intézet szigorúan kötelezi önöket bizonyos 
nem egyetemi rendű előadások látogatására, azokból való kollokválásra, mint 
a majdani tanári vizsgálat előfeltételeire. Ezzel szemben az egyetem, a tan-
szabadság alapján állva, szabad választást enged valamennyiüknek a tanrend-
jében hirdetett tudós előadások között, hajlamaik, céljaik szerint. A tanár-
képzéssel bizonyos mérvű sablonos megkötöttség, a tudósképzéssel bizonyos 
mérvű egyéni szabadság szükségkép velejár. A ba j csak az, vagy csak abból 
eredhet baj, hogy megkötöttség és szabadság nem egyazon intézeten belül 
szövetkeznek jótékony kiegyeztetéssel tudós tanárok nevelésére, hanem két 
külön intézet közt oszlanak meg, az egyiknek, épen a kétségkívül alsóbbrendű-
nek, valósággal nagyobb, mert nyersebb hatalmat biztosítva ugyanazon hall-
gató tanulmányi vezetésében, mint a másiknak, a kétségkívül magassabbrendű-
nek. Hogy ez a tudósképzés rovására megy és pedig a Tanárképző Intézet 
továbbfejlődésével egyaránt fokozódva, az tagadhatatlan. Azt az ifjúságot, 
mely a középiskolából jövet az egyetemi szabadság légkörében úgyis csak idő-
teltével szerzi meg a kellő önállóságot, készen várja a maga fegyelmi apparátu-
sával a Tanárképző s középiskolás rendszerével minden zökkenés nélkül bele-
sodorja a maga medrébe, mielőtt az csak reá is eszmélhetne a szabad, elmélyedő 
és egyéni tanulási lehetőségek azon gazdag kútforrásaira, miket az egyetem 
kínál neki. 

A Tanárképző ezt nem valami rossz szándékból teszi, hanem puszta léte-
zéséből következőleg; s aminek a tanulására a tanárjelöltet rászorítja, azt 
annak valóban illik is tudnia. De igenis, a tanárjelölt követ el súlyos tévedést, 
midőn a fegyelmi gravitáció irányát gondolkodás nélkül követve, egészen rábízza 
magát a Tanárképző mechanizmusára s azt hiszi, hogy ha minden parancsot 
buzgón teljesít, előírt órákat végighallgat, vizsgázik, kollokvál, akkor jól 
végezte dolgát, nem bánthatja a lelkiismeret s jó tanár válik belőle. 

Nos, én csak attól féltem a kezdőt, hogy e mechanikus munkába befogva, 
meg talál feledkezni arról, hogy neki az egyetemen jogai is vannak, tanulási 
jogai és szabadsága s elfelejt, illetőleg meg sem tanul élni azokkal s míg a Tanár-
képzőben kötelező tantárgyakat tanul, nem jut eszébe az egyetemen önként 
tudományt tanulni. 

Vegyék tehát tudomásul, hogy nemcsak tanárjelöltek, hanem szabad 
egyetemi hallgatók is s hogy bár többnyire tanárok akarnak lenni, egyúttal 
tudósokká s annálfogva az átlagnál mindenesetre kiválóbb tanárokká lehetnek. 
Tűzzék is ki célul ez utóbbit maguk elé, mert különben szűk látókörű, tan-
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könyvre szorítkozó, a tananyagot benső érdek nélkül szárazon lemorzsoló 
tanárokká, majdani tanítványaiknak egész iskolai életét elkedvetlenítő, rideg, 
órázó hivatalnokokká válnak s nem lesz magasabb eszményük, még csak hitük 
sem lesz, mely a pálya nehézségei ellenére szüntelen vallaná, hogy a tanítással 
hasznos, szép, magasztos hivatást teljesítenek. 

A magyar középiskolai tanárságnak tudományos életünkben rendkívüli 
érdemei vannak s a mi szaktudományunk különösen sok jeles munkaerőt tisztel 
soraiban ma is. E jeles szaktársainkat annakidején megragadta s egész életükre 
föllelkesítette az igazi egyetemi szellem, a tudományos megismerés vágyának 
önzetlen, szabad, nagy energiája. S tudtommal e jeles tudósok egyuttal a leg-
jobb tanárok is. Ezeket szeretik legjobban a gyermekek, ezek tudják legjobban 
megválogatni, mely korban mit adhatnak át tanítványaiknak ; ezek azok, akik 
nem tankönyvet tanítanak, hanem mindig friss érdeklődést fakasztva, igazi 
magyar irodalmi műveltségre nevelik gyermekeinket. 

A középiskolai tanárság e szép hagyománya lelkesítse önöket is. 
A kötelező, sablonos munkaprogramm mellett tehát, amelyet készen 

eléjük tesz a Tanárképző, hajlamaik, tehetségük sugalmát követve, ne késle-
kedjenek megindulni a szabad önművelés igazi egyetemi szellemében. 

Épen e szabadság az, amivel a kezdő még nem igen tud célarányosan élni, 
s amibe csak nehezen, vagy — ami sokkal rosszabb — lényege félreértésével 
nagyon is könnyen beletalálja magát. 

A szabadság nem jelenthet szeszélyt, önkényt, kapkodást, célkitűzések 
csereberéjét, önhitt egyénieskedést: a tanulási szabadság voltakép a leg-
nagyobb önfegyelmezést követeli meg, oly mértékűt, minőt idegen nem is 
volna képes gyakorolni felettünk, s minőt idegentől el sem fogadnánk, mert 
legsajátabb hajlamainkkal nem volna összhangban, s ennélfogva nem rendezné, 
hanem gátolná munkaerőnket. Egy hajlamaink szerint kitűzött eszményi cél 
megközelítése végett lankadatlan önfegyelmezéssel folytatott tanulás: ez az 
egyetemi szabadság igazi értelme. 

Céljuk ki van tűzve : tudományos megismerése a magyar irodalomnak. 
Az utak és módok ehhez egyénileg sokfélék lehetnek ; kerülő úton is eljuthatni 
hozzá, egyenes úton is messze maradhatni tőle; megállni azonban sohasem 
lehet, mert a tudományos megismerésben nincsen netovább, s mindig megvan 
a lehetősége annak, hogy másnál s mai önmagunknál messzebbre haladjunk. 

Az egyéniségnek itt kétségkívül nagy szerepe van, arra sokat kell 
rábízni; adhatni azonban tapasztalatból merített jó tanácsokat, melyek 
megszívlelése minden kezdőnek hasznára válhat. Egynéhánnyal magam is 
szolgálok. 

A mult egész magyar irodalma ; a magyar irodalom jelen élete ; a magyar 
irodalomtörténet eddigi megállapításai; s a magyar irodalomtörténet most 
folyó munkássága : e négy nagy terület az, melyre ismeretszerző figyelmük-
nek elsősorban kell irányulnia. 

Hol kezdjék? Melyik területen? Nagyon egyszerű a válasz. Hiszen már 
meg is kezdték ; valamelyes ismereteik már vannak mind e területekről, leg-
inkább pedig — a középiskola jóvoltából — a legelsőről. Nem láthatok tehát 
önökben csupa ma született kezdőket. Sőt lehet közöttük olyan, aki már kedv-
vel indult meg valamely irányban. Az csak folytassa bátran tovább. 

De épen mivel már megindultak valahogy, nem kell sokat tanakodniok 
az elkezdésről. Nem kell várniok a jelen megismerésével, míg az egész multat 
fel nem dolgozták s az irodalomtudomány megismerésével, míg az egész irodai-
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mat végig nem olvasták. A tudományban van ugyan rendszer, mint az egész 
életben ; de a tudomány jelenségei épúgy, mint az életéi, nem valamely katonás 
díszmenetben vonulnak el előttünk, hogy az első szakasztól az utolsóig szép 
rendben végigszemlélhessük őket, hanem valóságos egyvelegben, alig átlátható 
kavargásban, rendezetlenül ostromolják elménket már gyermekkorunktól fogva, 
s nem csupán akkor kezdünk foglalkozni velük, mikor egy-egy részletüket «tan-
tárgy» néven az iskola jól-rosszul elrendezve elénk állítja. 

Abszolut kezdés tehát nincs a tudományban ; kezd az élet rendszertelenül, 
folytat az iskola az elrendezés kisérleteivel, s végez az egyéni gondolat, ha tud, 
ismeretanyaga szerves összefüggéseinek felderítésével. 

Önök, tisztelt hallgatóim, most lépnek, itt az egyetemen, az egyéni tudo-
mányos eszmélkedésnek önként vállalt feladatkörébe. Szeretném csaknem 
drasztikus konkrétséggel figyelmükbe ajánlani azon útak egyikét (mert több 
is lehet), amelyeken a zűrzavaros tapasztalatok és kézikönyv-rendszerek eddigi 
vüágából remélhetőleg eljuthatnak az egyéni felszabadulás, a tudós önállóság 
küszöbéig, ahol aztán már csak tehetségükön és szorgalmukon áll, hogy tovább 
haladjanak. 

Ne ijedjenek meg tehát a feladat sokszerűségétől, az ú. n. «kezdet» nehéz-
ségeitől, hanem, amint már öntudatlanul régesrég elkezdették, folytassák 
tovább öntudatosan az egyidejű tájékozódást mind a négy említett kategóriá-
ban, másfelől pedig eddigi kalauzuk, a kézikönyv segítségével igyekezzenek 
felszabadulni a kézikönyv gyámsága alól. 

Még pedig ilyen formán. 
Minthogy a jelen párhuzamosan halad munkaóráikkal: ragadják azonnal 

üstökön. Érdeklődjenek a mai magyar irodalom iránt, különösen azonban szak-
tudományunk folyó munkáját kísérjék ettől a perctől fogva állandó figyelem-
mel, mielőtt az is a multat szaporítná. Olvassák el a megjelenő szakkönyveket, 
a szakfolyóiratok új számait (Irodalomtört. Közlemények, Irodalomtörténet, 
Egyetemes Philologiai Közlöny, Budapesti Szemle, Minerva, Ethnografia, 
Magyar Nyelv stb. ; nem sorolom fel mindet : járjanak utána). Készítsenek 
jegyzetet arról, hogy mely tárgyról mit, mely folyóiratban olvastak ; s szépen 
elrendezve őrizzék meg ily jegyzeteiket: idővel becses tudós anyag gyűl össze 
belőlük. Járjanak el oly helyekre, hol magyar irodalomtörténetről szó esik, 
(Akadémia, Kisfaludy-, Irodalomtörténeti, Philológiai, Magyar Nyelvtudo-
mányi Társaság stb.), s ezek közt nem utolsó helyen a mi előadásainkra, de 
nem penzumként fogva fel az itt hallottakat, hanem ösztönzésül azok önálló 
továbbszövésére. 

Igy benne élve mintegy a szakma jelenében, annak rendszertelen egy-
velegéből sokat tanulhatnak, sok, állandó ösztönzést meríthetnek. Ezenfelül 
aztán bőven marad még idejök a múlt nagy készletének rendszeres feldolgo-
zására. 

Ott is célszerű ugyan tért engedni bizonyos szabad hajlamoknak, alkalmi 
kedvnek, előszeretetnek ; amit épen szeretnének olvasni, el is olvasni, ha nem 
tárgya is legközelebbi vizsgájuknak. Ily szabad érdeklődéssel választott olvas-
mányaink szoktak tudományos szempontból is legszilárdabb tapasztalataink 
maradni s oly ösztönző központok, melyek körül érdeklődésünk energiája mind 
messzebb partokig gyűrűzik. 

De, aki irodalomtörténettel foglalkozik, azt nemcsak maga az irodalom, 
hanem a történelmiség problémája is érdekli: a fejlődés rendje és tényei, s így 
mellőzhetetlenné válik számára a jelenségek időbeli láncolatának mennél telje-
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sebb megismerése, az alkalmi, vagy hajlam szerinti részletérdeklődés mellett 
a történeti egésznek rendszeres végigdolgozása. 

Ez kétségkívül nagy feladat s egy hosszú élet hangyaszorgalmával sem 
végezhető el hézagtalanul. De voltakép már ezt is megkezdték : a középiskolá-
ban már kaptak némi vázlatos rendszerezést az összes anyagról. Hogyan foly-
tassák ? 

Irodalmunk multját s szaktudományunk multját együtt, egymással való 
összefüggésükben lehet legcélszerűbben megismerni. Kezdjék a történet elején, 
a középkoron. Olvassák át egy jobb irodalomtörténeti kézikönyvben az arra 
vonatkozó fejezetet, nem hogy «betanulják», hanem mintegy első, futólagos 
leltározásául a megismerendő anyagnak (Pintér kézikönyve ily célra igen alkal-
mas ; a középkorra Horváth Cyrillé is); ennek alapján vázlatot készítsenek, 
mely mintegy munkaprogramuljuk lesz; azután fogjanak hozzá a részletek 
megismeréséhez, írók, művek s nyomban ahhoz társítva a reájuk vonatkozó 
tudományos irodalom elolvasásához (erre Pintér mindenkor megadja a leg-
szükségesebb utalást). Ha eközben valami különösen felkelti figyelmüket, 
járjanak utána. Hasonlóképen haladjanak aztán tovább korról-korra. Igy egy 
kézikönyv kalauzolásával ugyan, de mindent a maguk szemével megnézve, 
apránként megszerzik az anyag javának ismeretét, látókörük szélesedik, s 
hovatovább felszabadulnak kézikönyv és tanár gyámkodása alól. 

Mint minden szaktudománynak, a miénknek is vannak elméleti problé-
mái s kiképzett módszerei. Ezekről jó tájékoztatást szerezhetnek Tolnai Vilmos 
könyvéből (Bevezetés az irodalomtudományba, 1922), módszereinket azonban 
csak gyakorlat útján sajátíthatják el. Erre akarunk alkalmat adni kezdő hall-
gatóinknak bizonyos gyakorlati kollégiumokkal, melyeken a hallgatók maguk 
dolgoznak fel egy-egy részletet. Az idén Császár Elemér kartársam hirdetett 
i lyet; remélem, sokan felvették, de tán mégsem annyian, hogy amiatt az 
egyénenkénti dolgoztatás szinte lehetetlenné váljék. 

Ha ily módon kezdenek hozzá a munkához, akkor legalább arról az egy-
ről bizonyosak lehetnek, hogy végső céljuk szempontjából nem vesztettek 
időt s hogy egyéni tehetségük későbbi, szabad érdeklődése számára lerakták a 
szükséges alapot. 

Ne igyekezzenek már most túlságosan specializálódni; a korai egyoldalú-
ság, ha csak nem zseniális arányú tehetségé, minden körülmények közt kerék-
kötője a későbbi fejlődésnek. Mindnyájuknak van legalább két szaktárgyuk; 
egyelőre egyikhez se szegődjenek kizárólagosan, várjanak, míg egy kissé jobban 
tájékozódhattak, nemcsak szaktárgyaik anyaga és problémái, hanem s a j á t 
hajlamaik és tehetségük felől. Ugyanazon szaktárgyuk nyelvi és irodalmi oldala 
közül ne hárítsák el egyiket se maguktól, annál kevésbbé szemeljenek ki egyik-
ből elszigetelten valamely részletet, mielőtt általánosabb átnézetre tehetnének 
szert. Hajlamát azért követheti, különösebb előképzettségét használhatja 
mindenki; papnövendékek pl. a régi magyar s általában a latin nyelvű hazai 
irodalom területét könnyebben bejárhatják, mint más ; zenéhez értők vers-
történetünk iránt érdeklődhetnek különösebben ; stb. 

Ne zárkózzanak el szaktudományuk korlátai közé. Nézzenek szét a rokon-
tudományok terén is, tanuljanak esztétikát, művészettörténetet, zenét, járja-
nak el (amennyiben tehetik) színházba, tárlatokra, hangversenyekre. 

Nyelveket tanuljanak ! Az egyetemen erre elég alkalmuk van : el ne 
szalasszák ! Akinek a magyar mellett más nyelv a szaktárgya, első sorban azt 
tanulja jól meg. De aki még nem tud, okvetlenül tanuljon németül, még pedig 
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azonnal. Szent István óta máig a németséggel voltak legállandóbb műveltségi 
érintkezéseink, semminemű magyar történeti studium nem mellőzheti e német 
kapcsolatok ismeretét. Egyébként is csaknem minden tudományszaknak egyik 
főnyelve a német, az irodalomtudományé pedig egy-két évtized óta különösen. 
Magyar irodalomtörténésznek latinul is illenék tudnia, hiszen régi irodalmunk 
nagy részének latin volt a nyelve. De tovább-tovább, az egyetemi négy év 
alatt más nyelveket is igyekezzenek tanulni, kinek mennyire jut ideje és tehet-
sége : franciát, angolt, olaszt. Aki valamely ú. n. «nemzetiségi» (tót, oláh, szerb 
stb.) nyelvet tud, ha csak félig-meddig is, el ne hanyagolja ! 

De tisztelt hallgatóim, magyarul is tanuljunk ám ! Ne higgyük, hogy 
tudunk. Tanuljunk remekíróinktól, tanuljunk a régi s a népi nyelvből, nyelv-
tanból, szótárból, tanuljunk egymástól; beszédben, írásban, vigyázzunk 
nyelvünkre. Vigyázzunk kiejtésünkre, hangsúlyozásunkra, hiszen a magyar 
nyelv tanárai leszünk, vagyunk. Aki tudja a jót és helyest, abból a világért 
se engedjen. Felkapott idegenszerűségeket teljes öntudattal tiporjanak el, ne 
engedjenek ezek állandó ostromának, ne legyenek oly gyarló magyarok, hogy 
a magyarul nem jól tudóktól tanulják nyelvüket. Léhaságra és üres fejre vall, 
ha minden nyomorék szít-szót, mihelyt valamely affektált divat tenyeréből 
lábunk elé koppan, csirke módjára bekapunk. 

Ma már, sajnos, nagyon keveseket inthetek arra önök között, hogy a 
vidékről, az Alföldről, a Dunántúlról, a faluból magukkal hozott ép magyar 
nyelvüket drága kincs gyanánt, torzítatlanul őrizzék s terjesszék társaik között. 
Kevesen lehetnek most közöttük vidékiek ! Bármennyire belátom, hogy mai 
nehéz viszonyaink között a legkülönfélébb korlátozásokra van és lehet szükség, 
nem tudom fájdalom nélkül megállapítani azt a tényt, hogy egyetemünk 
immár nem az országé, nem a nemzeté, nem az egész magyarságé, hanem csak 
Budapesté s hogy ezáltal ép olyan, sőt még kizárólagosabb helyi specialitássá 
minősült át, mint többi, valóban vidéki egyetemeink, vagy akár valamely 
falusi elemi iskola, mely csak az odavaló gyermekek számára épült. Ez sem 
Budapestnek, sem a vidéknek nem válhat hasznára, főkép pedig nem a magyar 
műveltségnek. A mi egyetemünk eddig a magyar műveltség nagy kohója vo l t ; 
idevaló ifjakon kívül ezrével jöttek a vidék küldöttei, tömérdek eredeti válto-
zatával egyazon magyarságnak. Ma jóformán csak a pestiek jöhetnek és sem 
ők nem érintkezhetnek épen legfogékonyabb éveik alatt vidéki magyar kor-
társaikkal, sem ezek ővelük. Igy az egyébként igen üdvös decentralizációnak 
Budapest elszigetelése lett váratlan és szomorú eredménye s elszakított terü-
letté vált számunkra csaknem az egész magyar vidék, mintha nem eleget elsza-
kítottak volna már anélkül is tőlünk. El van kötve vérkeringésünk főere s ha 
ez sokáig így marad, kárunk alig lesz helyrehozható. Nem fejtegetem más 
szempontból e helyzet alig elviselhető visszásságait, annál kevésbbé, mert 
meg vagyok győződve róla, hogy orvoslása nem késhet sokáig. 

Most pedig, ha még eddig meg nem tették, vegyék sorra nagy könyv-
tárainkat : az egyetemit, a múzeumit, az akadémiait, szerezzék meg mindegyik-
ben a látogatási engedélyt s aztán fogjanak hozzá az olvasáshoz, a tanuláshoz. 
Ne felejtsék el, hogy a kötött létszám miatt többszáz társuk kívül rekedt egye-
temünkön s hogy a kivételes kedvezmény, melybe némelyeket talán csak a jó-
szerencse juttatott, kivételes erkölcsi kötelezettséget is von maga után. 

Horváth János. 


