
BESZÉD
)IELYLYEL

Dr. BREZNAY BÉLAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ESZTERGOM-FŐEGYHÁZMEGYEI ÁLDOZÓPAP, PÁPA Ő SZENTSÉGE TITKOS KAMARÁSA,

A HITTUDOM.>Í.NYOK DOCTOR!, A KERESZTÉNY ERKÖLCSTAN NY. R. TANÁRA,

A HITTUDOMÁNYI KAR VOLT DECÁN,TA, A SZENT-ISTY.>Í.N-T.>Í.RSULAT IGAZGATÓ

VALASZ1'lÜNY.>Í.NAK S TUDOM.>Í.NYOS És IRODALMI OSZTÁLYÁNAK TAGJA, A

pÁRIsr "SOCIÉTÉ IlIBLIOGRAPHIQUE" LEVELEZŐ TAGJAYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A BUDAPESTI KIRÁLyt TUDOMÁNY-EGYETEM

RECTORI SZÉKÉT

1892. SZEPTE)IBER l;;·én i»iNEPÉLYESEN EJ,FOOJ,Al,TAf





Mélyen tisztelt gyülekezet!

Midőn ezt a, történeti nevezetességü széket

elfoglalom, akárhogy akarnám, meghatottságomnak

csendet "parancsolni azonnal nem tudok.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tanári

élet csendes magába vonul tságának szeretete min t- .
egy második természetemmé válván, most, midőn

a nemzeti élettel szervesen összefüggő egyetemi

közélet hullámzás ának magaslatain látom életem

sajkáját lebegni, nyugtalanság szállja meg újra és

újra lelkemet, s szívem húrjait a helyzet szekatlan-

ságának érzete minden gondolatnál erősen meg-

rezegteti keblemben. A hivatás fenségének magas-

latán, nagyon, de nagyon érzem, m. t. gyülekezet,

hogy csak ember vagyok, s fölöttem magasan

kiemelkedve él a hiányokat és gyengeséget nem

érző Isten, a kitől Prometheusként világot lángba

borító tüzetvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArabolni nem, hanem csakis mint imád-

kozni megtanult tanítvány jótékony szikrákat

segítségűl kérni - érzek magamban. hivatást és
kötelességet,

Amde az egyéni hangulat zsongásának végre

is okvetetlenül alább kell szállni, sőt el is kell

némulnia, mikor nagy kötelességek teljesítése kez-

dődik. Ha kisüt a nap: felszállnak a párák. Igy

kell átszürődni és felszállni az .egyéni ..érzelmek
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borongásainak is az ész derült világosságába, a

hol nincs többé semmi nyugtalanság, sem izgalom.

hanem csakis az eszméknek csendes rendre-kerin-

gése honol, hasonlóan, sőt fenségesebben, mint

a csillagok világának végtelen szférájában.

Az eszmék e magasztos világrendjében, m. t.

gyülekezet, a melyben mi, kik itt most, két iskolai

év ölelkezésének mesgyéjén, összejöttünk, mind-

annyian vagy már avatott, vagy avatottá lenni óhajtó

szeralélők éskutatók vagyunk, én álló csillag gyanánt

látok ragyogni egy vezéreszmét, a melyet az emberi-

ségnek legnagyobb kegyelettel őrzött okmánya, a

szentirás, így jegyzett fel az erkölcsi világrend

alaptörvényei közé : " Grati estote", 1 a hálát ne

feledjétek ! Nem feledem én se. Engem, uraim,nem

kegy, nem önkény, hanem egyetemünk alkotmánya
•s pályatársaim megtisztelő bizalma emelt fel e

magas helyre. S ez szabja meg 'nekem az én

első kötelességemet. "Prius esse, deiride philoso-

phal'i": ismeretes dolog. Ha fel nem emelnek. lent

maradok nevem homályában.

A rektorválasztó testület, a mely azzá tett,

a mi itt e helyen vagyok, fogadja tehát ez alka-

lommal nagy méltatása fejében ünnepélyes hálás

köszönetemet. "Nung uam aliq uid ill ustri us esse

potest gratiarum actione", mondá Cicero iS.2 Egye-

temünk alkotmányának az a sarkköve pedig, hogy

fejet magának a tudomány-egyetem és pedig éven-

kint más és más tudománykarból rendre önmaga

ad, a tudományos szellem gazdagságának és össz-

" 001088. 3, 15.

, L. 10. epist. 18. ad Plancum.
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hangzásának kifejlése, valamint az összes tanári

kar s az összes tanuló ifjúság közt a teljes köl-

csönösség és nemes collegialitás fentartása és fej-

lesztése érdekében, oly megbecsülhetetlen erkölcsi

kincsünk, hogy én vele szemben nem tehetek keve-

sebbet, mint hogy örök épséget kivánok neki, s azt

mondom egy, köztársaságának hasonló sorsot óhajtó,

régi híres olasz polgár szavaival: "Esto perpetua!"

Az ősrégi c.,ngol egyetemek büszkén dicseked-

nek századokon át épen megőrzött testületi auto-

nomiájok nagyságával. Nem is csoda: századokon

át összehalmozott óriás vagyon, észszel és jellemmé

izmosodott. akarattal párosulva, mindenütt függet-

lenné teszen egyeseket és tesületeket egyaránt,

Köztudomásu dolog, hogy az oxfordi egyetem jöve-

delmének fölöslegéből hat kisebb nérriet egyete-

met lehetne kitartani. 1 Ugyancsak Oxford 21

collegiumának vagyis egyetemi nevelő-intézetének

egy-egy gazdagabb tagja, például a Magdolna és

Balliol collegiumok, több jövedelem' fölött rendel-

kezik évenkint, mint a mi tudomány-egyetemünk

teljes évi költségvetésének 700,000 frtot meghaladó

főösszege.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2 A német egyetemeken; a nagy vagyon

és az angol nemzet vérébe átment önkormányzás

szekásának hatalmát, a páratlanul kifejlett tudomá-

nyos szellem függetlenné tévő hatalma helyettesíti.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

" Sybel, Die deutschen Universitaten, ihre Leistungen und
Bedürfnisse. Bonn, 1874. - 26 1. "Die englische Nation hat nach
ihrer Ehrfuroht VOl' geistiger Bildung und ihsern stolzen Gemein-

sinn in so gewaltiger Weise (fül' geringere wissenschaftliche Erfolge!)

gesorgt,dass aus einem Oaforder J l!h1'esübe1'sc/n~sssechs ganze deutsche

Univcj'sita ten i,/we J a /wes1wsten bestl'eitcn könnten. c

2 V. ö, Felmér i, Az iskolázás jelene Angolorszé.gban. Buda-

pest, 1881. II. köb. 295. 1.

)
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Perthes büszke ném et mondása francziául jutott

tudomásomra és így szól: »Tout ce qui a étévutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

trouoé ailleurs, a été pensé en Allemagne. "1 Ime,

a német tudomány önérzetének fokmérője!

Az angol önuralom szelleme tisztelettel,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAd e

magas önérzettel tekint királyaira és azt mondja

igazi polgár-humorral róluk, hogy .mindent meg-

tehetnek, de nőt férfi vá még sem tehetnek ám.'

A német tudományos szellem egyénileg még sokkal

izmosabb önérzettel szokott megnyilatkozni. Nem

rég mondta, egy német királyság területen, W ürttem-
bergben, a rektor, királymagasztaló ünnepi beszéd-

ben, hogy még más is van ám, mit a királyok

szintén nem tudnak megtenni : doktorrá nem tehe-

tik az embert. "Nemes lereleket, ugymond, her-

ezegi kalapokat adományozhatnak ; a szellemi rang

és méltóság nemességi levelét, a doktori kalapot

azonban még a legmagasabb - állásu férfiak is a

tudomány. egyetem kezéből kapjá k." 2

A tudományos szellem mindenütt és minden-

kiben, a hol megvan, miná lunk is ugyanarra a szel-

lemi önállóságra és magas önérzetre jogosult,

mint bárhol a világon; ámde tudomány-egyete-

münket kegyeletes kötelességek tartván lekötve a

magyar állami hatalomhoz, tuc1omány-egyetemünk

hangjának a németekénél szerényebbnek, az ango-

lokénál gyengédebbnek kell lenni: Az okot min-

I V. ö. Leroy"Beaulieu, La révolution et le libéralis me, essai
de critique et d'histoire. Paris, 1890. 29. 1.

: Fr. X. Linsenmann, .Die sittlichen Grundlagen eler akade,

mischen Freiheit. R e d e zur Feier des' Geburtsfestes Sein er Maj e-

stat des Königs Karl von Württemberg 1888, Gebalten-vom Rector.
etc, Tübingen, 1888. 8. 1. '



SZÉKFOGLALÓ BESZEDE. 33

denki tudja miért. Hogy Alma Materunk az egész

tudományos világ figyelmére méltatott rangra

emelkedett . fel, azt a magyar állami hatalom

bőkezű beruházásainak köszönhetjük, s hogy, évről-

évre, e magas fokon megmaradhassunk, az ősi

törzsvagyon jövedelmén jóval túl, az állampénztár

dotácziója tartja bennünk a lelket. Az állami

hatalom befolyása egyetemünkre tehát kézzelfog-

ható alapon nyugszik. Ennek az alapnak más

oldalát én itt most nem tekintem s csak az

mondó vagyok, hogy az állami hatalom sokat,

igen sok~t tehet, de nem tehet meg mindent.

A társadalmi tényezők a nemzeti kulturának meg-

becsülhetetlen faktorai. Így vagy úgy azonban. az

ország nagy adományát hálás szívvel fogadjuk a

nemzet kezéből, s a királyi oltalomnak felettünk

lebegése s az állami hatalom képviseletének megje-

lenése ünnepélyeinken reánk nézve mindig megtisz-

telö esemény s a bizalom erős gerjesztője abban az

irányban, a melyben a tudomány-egyetemek' magas

tudományos önállóaágra való törekvése az egész vilá-

gon fejlődésének útját járja. Ez a hódoló üdvözlés a

rektori székfoglalásmásodik nagy kötelessége volt.

És ezzel közelebb jutottam beszédem tárgyá-

hoz. Mielőtt azonban e tárgyat derekán megragad-

nám, még egy igen kedves, harmadik kötelességet

kell teljesítenem előljáró sorban. Ahhoz fordulok

most ugyanis, a kitől a rektorsúg jelvényeit és gya-

korlását átvenni szerenesés valék. A jelvények örök-

lött fénye, az ő kebelén, tudományos szellemének és

nemes szivének sugaraiból új ragyogással gazdago-

dott a történelembe átment iskolai év folyamán. Köz-

3
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érzelmet tolmácsolok tehát, midőn azt mondom,

hogy a tudomány-egyetem meleg elismerése és

köszönete kiséri méltóságodat át a prorektori

székbe; a mi· pedig engem illet, nekem az ön~.

nagy elődök mintájára szabott tapintatos példája

mindenkor vezércsíllagom lesz homályban derengő ú j

pályámon, s kérve-kért szakavatott támogatásából

erőt, bátorságot és biztonságot fogok meríteni

kötelességeim teljesítésében mindenha.

Mert én, előre kimondom, m. t. gy.,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerős

tá 'moga tá sra számítok; nem önző számításból, hanem

egyetemi életünk minden tényezőjének tászteleté-"
ből és nagyrabecsúléséből. Alma Materünk, m. t. gy.,

nem érzéketlen gép, hanem élő organizmus, a

melynek minden egyes tagja, fent is, lent is, a

szervezet egész kiterjedésében, szívet hord keble

alatt, az egyetem közjaváért, dicsőségeért melegen

dobogót. Éppen azért én rektori müködésem zsinór-

mértékeül vagy ha úgy tetszik, programmjául, az

egyetemi - élet összes tényezői részéről való kő,zre-

működésnek összhangzá sá t, s e ha rmonia lelkes önzet-

-lenségének fenta r tá sá t 6s fejlesztését vá la sztottam. Igenis.

még egyszer mondom és hirdetem, hogy éri mind-

nyájunknak javára irányuló szolgálatomban számí-

tok mindenkinek lelkes támogatására, kezdve a

nagytekintetü egyetemi tanács bölcseségétöl és a

nagyérdemü tanári kar minden egyes tagjának

saját hatáskörében való példás ügybuzgóságától.

le egész a "mindenkor kitünőnek bizonyult" tiszti

személyzet kipróbált pontosságáig s a minden

szép ért és magasztosért mindenkor lelkesen hevülö

ifj óság nemes törekvéseiig.



És most m. t. gy., a rektor, előzetes alkalmi

kötelességeinek teljesítése után, az ő személyes

érzelmeivel hátra vonul, hogy immár előre lépjenek

tudomány-egyetemünknek nagy problémái, mind-

nyájunlmak, kik itt összegyűlve vagyunk, nagy

feladatai, az új rektor részéről új, alkalomszerű

megvilágítást követelve. A mi közös feladatunk ez

ünnepélyes gyülésben, úgy hiszem, mindenki előtt

teljes világosságban áll; mert az nem egyéb, mint

hogy ünnepélyes aktussal, a tudományos szellem

méltóságának emelkedettségével, visszatekintsünk

a mult által reánk hagyományozott örökségre s fel-

frissítsük tudásunkban s 'kötelességérzésünkben az

egyetemi életet nernzetünkre, hazánk ra, mindnyá-

junkra nézve áldásossá tenni hivatott magasztos

kötelességek teljesítésének föltételeit, s lehető leg-

jobb módjait és eszközeit. Legyen tehát!

Kérdezzük megvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa tu(lományok ssellemé; s a tudo-

mány-egyetemek tör ténetét, vizsgáljuk meg a művelt

népek körében a virágzás magasabb vagy szeré-

nyebb fokára emelkedett tudomány-egyetemek

különféle typusa it, s aztán feltekintve a tudományos

szellem legfőbb törvényére és kötelességére, valamint

nemzeti géniusz'unk újjal mutató nagy irányozására,

lássuk egyetemi életünk szervezetében és müködésé-

ben a netán mutatkozó hiányokat, a jelentkező szük-
ségleteket, s a változatos szinpompában mutatkozó

magyar nemzeti múvelődésből a tudomány-egyete-

münkre eső kultur-részletnek egyre tökéletesebb

betöltést, illetve kezelést követelő feladatait és

problemáit. Nagy, óriás tárgy, m. t. gyülekezet,

valóban. Amde egy második ezredéves létbe belépni
3*
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készülő nemzet anya-tudomány-egyetemén az ily

tárgyak nagyságával meg kell birkózni minden-

kinek. A kimért idő rövidsége azonban, világos,

hogyarészleteknek jobbára csak jelzését s érin-

tését fogja megengedni.

Mi a tudomány ~ Mi a tudományvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAha ta lmának

gyökere és a la pja ? Evvel a két kérdéssel kell

minden tudományosan gondolkodni óhajtó ember-

nek előzetesen tisztába jönni, ha a "tudományos ~

fők" -nek nemcsak hirébe, a mely csalfa is lehet,

akar jőni, hanem igazi, való becsületében, mond-

hatnám méltóságában és uralkodásában is részt

.óhajt a maga számára saját erejével kikerekítve

bírni.

Tudás, ismeret, tudomány, a népek köznapi
életének u. n. pingvi Minervá kezelt nyelvén .,',

zagyván - egyet jelent. Tudományos gondolkodás

által kipallérozott ész és kirnúvelt nyelv azon-

ban a tudományt az. egyszerű, népies tudástól,

a mely jobbára csak a dolgok felületén szerét

".tapogatódzani. élesen megkülönbözteti, midőn azt

mondja, hogy tudás minden ismeret, melylyelYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< L Z

ember öntudata szaporodik; ámde nem minden

ismeret, mely az emberi lélek tükrében lefényké-

peződik, tudomány aszó igazi értelmében. A tudo-

mány sokkkal több, sokkal magasabb, sokkal

nagyobb tényezője az emberi életnek a köznapi ész-

j J,rás pillanatnyi értékü sétálásainál. A tudo-

mány a dolgok felületén alúl mélyen és a dolgok

felületén felül magasan járó, erővel teljes tudás.

Nem egyéb az, mint a dolgok oka inak világos

. .
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és biztos látása, tudása, birása. 1 Nagy szó, nagy

dolog:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa dolgok oka inak birdea ! Azt mondja a tudo-

mány határának első felmérője Aristoteles: "Ille

scit proprio ac simpliciter, qui cansam cognoscitXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG ~ 6 'r

res sit; et illius causam esse, et aliter se habere

non posse fi,rmite1" tenet". 2 A dolgok okai tudásá-

nak messze kiható nagy erejénél fogva válik a tudo-

mány igazi nagyhatalommá. Kezünk ügyébe adván

ugyanis a dolgok okait, hatalmunk körébe hajtja be

az okok következményeiben a dolgok összes fejle-

ményeit. A tudomány oknyomozó természetében

gyökerezik tehát az ő felfedező, alkotó, teremtő
ereje. Ö a czivilizácsió, a művelődés alapja és

uttörője ; ő a bennünket környékező nagy anyagi

mindenség fölött való intézkedéseinknek intézője.

A tudomány mintegy új, szellemibb lelket öntvén az

emberi lélekbe, a köznapi felfogás poros, párás

ködéből, a profarium vulgus alacsony sorsaból.

messze fel kiemeli lelkünket a szellemi nemes-

ség tisztultabb légkörébe s oda állítja őt az érte-

lem világában való vezérkedés magaslataira, csak

egyet sngván fülébe utasítás gyanánt: verulámYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

Baco egyszerű, de nagy mondását: "Scire et posse

convertuntur"; ne feledd ezt, és uralkodjál! Mikor

az Isten a szentirás jelentése szerint e nagy min-

denség alkotását befejezte, ezt a felszólítást intézé

j "Nel lingvaggio commune degli nomini conoscel'e vale altrét-

tanto che snpe1'e, e percic conoscenza e la scienza tornane a sinonimi.

Ma nel sentimento dei dotti la scienza, preso in rigoroso signifi-

cato, imperba una conoscenza speciale, di gran lunga piu perfetta

della semplice conoscenza. La scienza significa una conoscenzn cer ta
d e l f i ie n te I le l le Htgioni d e l le c o s e , " Elementi di filosofia speculativa
dell' abate Giuseppe P r isco. 4. ed. vol. I. Napeli. [, G9. 101. 1.

, Anal. post. 1. 1. c. 7.
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az első emberpárhoz és bennök az összes emberi-

séghez:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Dominamini ! Ura lkodja tok". 1

Annyi kétségtelen, hogy a logika hatalmas ura,

az Isten, az emberi szellem uralkodásának jogczimei

között a tudományra is gondolt akkor. Mert, uraim,

a logikának mi mindnyájan alattvalói vagyunk; Isten

a logika törvényhozója, mert ő maga az örök ),ó10'; .

Hogy mi egy-egy népnek és nemzetnek a ~

tudomány, azt ezer példában lehetne megmutatni.

De nyilvánvaló s közelismert dologban példákra

hivatkozni fölösleges. Röviden összefoglalva nrin-

dent - jellemezte korunk szellemét egy a tudo-

mányra nézve, sajnos, korán elhúnyt franczia kultur-.

bölcselő, midőn ezt mondá: "L'épée des temps

modernes, c'est le savoir."~ És 188~/4-iki nagy-

tudományú tiszti elődöm e széken nem kevésbbé

találóan figyelmeztetett arra, hogy "mennyire nem

nélkülöz alapot azok állítása, kik azt mondjál",-

hogy mai napság az iskola terén tán inkább mint

~ csatamezőn foly le a tusa a létért.";J Az em-

bernek önkéntelenül eszébe jut itt Moltke, a hall-

gató nagy hadvezér, a ki mélységes tudománynyal

és logikával két nagyhatalmasságot gyors egymás-

utánban, mintegy csak szobájában ülve, levervén.

Európa térképén gyökeres változásokat vitt vég- ,

hez. Jó lesz ezt nekünk magyaroknak a magunk

számára jól megjegyeznünk. Ha az európai térké-

pen ily gyökeres változást képes végrehajtani a

tudomán)': akkor bizonyára Magyarország mappá-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Gen. 1, 28.

2 Oeanam; Oeuvres choisies. Paris, 1877. 219._1.

., Acta Reg. scient. Universitatis Hung. Budapestinensis. Anni
MDCCCLXXXIII-LXXXIV. Fasc, 1. 116. 1.
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jának épségben tartására is lesz elég ereje a tudo-

mánynak, ha lesz bennünk erre elég tudomány, és

akaraterő hozzája.

A tudomány, mint mélyen tisztelt közvetlen

elődöm e széken taval ilyenkor mondá, "hazánk-

ban mint idegen hatalom foglalt tért". 1 Mint

ilyen, sajnos, igen sokak előtt idegenkedés, sőt

megvetés tárgya vala sokáig. Ki ne emlékeznék

vissza Petőfi haragtól gúnyos lelkének villámaira,

melyekkel a tudománytalanságával dicsekvő regr

magyar nemesség tömegének arczát végig kor-

bácsolta:
Nem irok, nem olvasok;
Én magyar nemes vagyok!

Sajátságos tünemény az, valóban m. t. gy.,

hogy azok a látnoki szellemű lánglelkű férfiak, a

kik nemzetünket dermesztő álmából új, nemzeti

életre keltették fel, mintha csak ősszebeszéltek

volna, mindannyian a tudománytalanság szemrehá-

nyásával kezdték ébresztő riadójukat ; és atti-

kai sós vízben jól megáztatott gúnyostorral érték

el törekvéseik legnagyobb hatásait. Igy b. Eötvös

József, - pedig akkor már ébredesni kezdett vala

a magyar, - 1843-ban, Kőrösi Csoma Sándor felett

mondott emlékbeszédében, újra és újra megsuhog-

tatja kartársainak feje fölött a tudománytalansá-

gukban rejlő tehetetlenségnek, nála keserű epével

is telített gúnycstorát, midőn így szól vala:

"Hol az eszme, melylyel az embernem gon-

dolatkincstárát rni gazdagítottukYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt Melyik a nagy

felejthetetlen eredmény, melyet küzködvevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA?nt

I Acta, anni MDCCCXCl--;-XCII. Fasc. I. 33. 1.
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víttunk ki ~ Annyi századot tölténk e földön, s

utódunk átbaladva határain, csak egy nagy pusz-

taságot, vagy más népek teremtéseit fogná ta-

lálni utánunk!" Igy, ez a hang volt itt helyén
nálunk még csakvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAötven évelőtt is. Nagy közöt-YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t ü n k csak az vala akkor, a ki sikerrel tudta meg-

ostromolni az ellenséges hatalmak s az önkeze

vágta sebek hatásai alatt mcstoha sorsra jutott

nemzet elmaradottságát s tudománytalanságával
dicsekvő léhaságát. Azért is nemzetünk királyi

lelkű lantosa, Arany János, Széchenyi apotheosi-

sában, Széchenyi István grófnak új magyar nemzet

s új Magyarország teremtésére irányzott törekvé-

seiben azt mondja és hirdeti látnoki ihlett el min-

dent magában foglaló "fődolognak " , hogy nagy-

czenki J upiterünk új életet keltő isteni erővel

birta arczába vágni nemzetének, nemzetünknek, a

"tudománynélküli valóság" dermesztő átkát:

Bizton (ugymond) ezer bajunk közt megtalálta
Azt, a mi fő, s minderit befoglaló:

,Elvész az én népem, elvész - kiálta -XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L - Minthogy tudomány nélkül való!" 1

Es a nemzet látnokai jól láttak és jól szá-

mítottak. A tudá s hiányzott: azért nem bir t ez a nem-

zet a haza feldúlt védfalaiból rakott heverő helyé':'

~ből felkelni s lábra állni. Pedig a magyar nemzet

semmivel sem kapott kevesebb talentumot a Te-

remtőtől mint más, újabb vagy régibb, keleti vagy

nyugati népek, a tudomány s művészet ápolására.

s a lelki müveltség áldásainak élvezésére.

A nemzet látnokainak tehát, az ébresztés ko-

I Arany J . , Széchenyi emlékezete.
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rában, mindenekelőtt csak egyetlenegy re vala nagy

figyelmök, hogy nemzetünket a népek tengerében

való elmerülés örvényének széléről visszarántsák :

- csak arra az egyre, hogy a hályog a nemzet

szeméról lehulljon, hogy a magyar saját szemeivelvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lá sson és önnön eszével gondolkodjék! És ez, hála

legyen az isteni gond viselés segedelmének, sikerült

is nekik. Az az idő, midőn a nemzet legjobbjai-

nak a tudományos szellem teljes hiánya miatt a

desperaczió és a maró gúny hangján kellett évőd-

niők a nemzettel, elmult idő. Jegyezzék meg ma-

guknak e nemzetnek ellenségei jól, hogy ez az idő

- már tempi passuti. Ma már a magyarnak van

tudománya, müvészete, kulturája ; az igaz, hogy

csak kezdődő és ifjú, de erős és jövőt is igérő. Hiá-

nyai és szükségletei még nagyok; de szárnyalása már

magas, mint a röpülésben gyönyörködő s abban

fáradságot még nem tapasztalt "ifjú sasé, amely
kedve telésével csattogtatja szárnyait a köröt.te

odvaikban bujkáló baglyok és denevérek fölött.

A nemzet mult jának és jövőjének egyaránt arany-

sugaras dicsőségben szemléltetöje, Arany János, már

nyugodt meggyőződéssel szált át az öröklét honába,

mert úgy mondá, ha

Mig aludt, nem halt meg e nép;
Hát most vesszen, mikor eszmél?! 1

És ez már nagy bizta tó nekünk!

Amde azzal most már nem valami nagy köt.e-

lessége~ teljesítünk, ha azt konstatáljuk csupán,

hogy már magyar tudományosság van. A fődolog

most már az, hogy ez a tudományos szellem: aYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Amny, A rodos tói temető.
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mely üdítő fuvalmát oly jótékonyari érezteti a

nemzeti élet törekvéseinek minden irányában, min-

den idegen s kóros anyag belekeveredésétől menten,

először is szeplőtelenül megőrizzevutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeredeti tiszta ságá t, s

azután, hogy emelkedettségében és mélységbe való le-

ereszkedésében, valamint ez országnépe emelkedésének

s jólétének mínden olclalu előbbrevitelében, izmosed-

jék. Az is fődolog sorában, kell, hogy járjon közöttünk,

a mit 1885jG-iki elődöm egyetemünk újjáalakításának

ünnepén mondott, hogy t. i. ne oldott kéve gyanánt gaz-

dálkodjunk szerteszéjjel, hanem vállat-válihoz vetve,

szakok szerint, középponti eszmék köré csoporto-

suljunk és egyesült erővel igyekezzünk elpuszt.ítha-

tatlanná tenni a magyar nemzeti tudományos irány

országútját. Szózata megérdemli, hogy ismételjük:

"Én, úgymond, ily nemzeti tudományos irányhoz

vezető útnak tekintem azt az eljárást, hogy hason-

nemű munkálatainkat egymáshoz és egymásba fűz-

zük, úgy, hogy azok egymást kiegészítve, kibővít ve,

tovább képezve, s talán kijavítva is, lassacskán meg-

növén, nagyjából egy egészet képezzenek, - mely

mint a magyar felfogás és gondolkodás szülöttje,

magán hordaná a nemzeti jelleget." 1

S ebben a nagy munkában a mi tudomány-

egyetemünkre, m. t. gy., feladatul az oroszlánrész

van kivetve. Mert a tudomány-egyetem első sorban

nem kenyérkereseti magas pályakra előkészítő szak-

iskolák halmazata, hanem tiszta tudományos szel-

lemtől áthatott szerves nagy egység, a melynek

főczélja : a tudománynak, még pedig lehetőleg minden

tudománynak ápolása, s az ifjuságnak tudományosYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Acta a. MDOCCLXXXV-LXXXVI. Fasc. II. 7. és S. 1.
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gondolkozásra való nevelése. Kiváló, mert a dolog

velej ébe beható szakértelemmel fejtegette a tudo-

mány-egyetem e "legfőbb feladatát" l875j6-iki nagy-

nevYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú elődöm, különösen székfoglalójában s aztán

még szélesebb alapon, egyetemünk újjáalakításának

nagy ünnepén. Az ő két beszéde -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"tilos"t jelző ha-

talmas útmutató lesz hazánkban mindenha oly

áramlatokkal szemben, a melyek a tudomány-egye-

tem szinvonalát a magas rangú bár, de mégis csak

kenyérkereseti fő szakiskolák tölcséreső módszerére

alacsonyítanák le, hogyha befolyásuk döntő sze-

repre juthatna közöttünk. "Az egyetemi tanítás leg-

főbb feladata, - jó lesz az ő szavait, mig a

veszélyen túl nem estünk, minden esztendőben

ismételni, - az egyetemi tanítá s legfőbb [elada ia lehe-

tőleg biztosan a tudomány szellemében va ló gondolko-

dá snak felköltése a tanulóban." 1 És valamivel alább:

"..:lz egyetemnek, úgymond, nem annyira, de semmi

s.zin ctla tt sem. kizárólagos feladata az ismeretszerzés,

(legkevésbbé pedig azoknak csak beemlézése, teszem

én hozzá), hanem főképen az egyéni jellem felsőbb

értelmi részének - ha szabad e kifejezést hasz-

nálnom - az egyén tudományos jellemének fej-

lesztése. " 2

Uraim! Ha igaz Salustiusnak az a mondása,

hogy "omne imperium iisdem artibus tenetur qui-

bus partum est": akkor nekünk a tudományos

szellem tisztán ta r tá sának megtanulásá végett gyak-

ran kell 'feltekintenünk Hellaszba, a görög szellem

kedvesen ragyogó fényhonába. Mert itt született

I Acta a. :rYIDCCCLXXV- LXXVI. Fasc. Ill. ll. 1.

' . U . o. 1 2 . 1 .
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a lehető legelmésebb szellemnek a lehető legszebb

természetre irányult bámulásaból - a tudomány. 1

És az örök ifju görög szellem, midőn feltalálta a

tudományt és azt lassankint a bölcselésig, a vég-

okok közt mozgó mindenség s az egész fölött ural-

kodó Istenség szemléléséig fölemelte, - úgy mint

egy gyermek szekta tenni, mintha csak játszott

volna, - nem tudá, hogy ~it cselekszik, nem tudá,

hogy mintát készít, törvényt alkot az emberi
müvelődés számára. 2

Abban a szerenesés helyzetben vagyunk, m.

t. gy., hogy Cicero tusculumi elmélkedéseiben meg-

örökítve birjuk a tudományos szellem nemességi

levelét, úgy, a mint azt a görög elme, - hogya

tudományt minden alacsony, haszonra vagy más

mellékérdekre való tekintetektől menten tartsa, -YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l l , maga fenséges emelkedettségében és tisztaságában

I Plato és Aristoteles itélete és t.anueágaseerint a tudomány-

nak és bölcselkedésnek kezdete a szép, a nagy, a. szokatlan által

való meglepetés és a léleknek ebből fakadó bámulato (TOXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiT a l l f u x -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
~F .P .) Ez felkelti az emberi lélekben a jelenet, az esemény körül-

ményeinek és okainak kutatását: és ez az oknyomozó kutatás aztán

felemeli a lelket a rnindennapi gondolkodás fölé, a tudományos

gondolkodás, a filozófia körébe. "MáJ ." " ( N '. ! cp.J .ouncp()u ToiiTO TO
r r r , iT o q , T o iT a II ,U ( f ( E • v, ou "(('Q ,H J . , , ! d ; !7 . '~ cp.J .ouorpía ; l j aur"!."

P la to, 'fheaetetus, p, 203, ld, És Aristoteles: L I . " " ( " f ! TO . [ t " u IL á -

~ f r, JI ol avftflul1ToL I!fÚ VVV ; ! a ~ TO 7tQúiT011 ~(J:;ftJlTO cp,,}~OcJ()cpEiJ)' Ot,o
""L cp.,l.ó,uu.[ toq ÍJ rp.J,Óuorpor; 'TI~); EUHV' ÍJ r i ' ' . ! ILu(fo; OÚ"I"EHCH E:.
H""f"'u'o,v." M e ta p h . L 2 , 1 , ) ,

, Jól mondta a müncheni 'lgyetem egy már Ietünt, de kora

fölött fényesen ragyogott csillaga, az antik világ szépségeinek és
bájainak nagy ismerője. Lassonüx, midőn rectori székfoglalójábnn,

1~56-ban, így szólt: .J eie echte schöpfer ische Kra ft ist eine na ive, un'!

irn Momente ,iMe/, P roduktivitiit eine unbeumsste." Über die theologi-

sehe Grundlage aller philosophisehen Systeme. Vorgetragen zum

Antritt des Rectorat es der Lud wig-Maximil ians Universitat am 29.
Nov, 18:)6. von Ernst. von Lassmü» d. Z. Rector. München, 1 56. 20.1.



S~ÉKFOGLALÓ BESZÉDE. 45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

megfogalmazta. Cicero elbeszélése szerint Pytha-

goras, Phlius fejedelmével, Leonnál, tudományos

társalgásba, "docte et copiose", boesátkozván,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 1

fejedelemnek ama kérdésére, hogy mi a filozófia,

kik filozófok s miben különböznek a többi embe-

rektől, így válaszolt: "Hasonló az emberiség élete

az egész Görögországon át hires olympusi játé-

kokra felvonulni szokott vásáros szellemű sokada-

lom nyüzsgéséhez. Nam ut illi c, alii corporibus

exercitatis gloriam et nobi.litatem coronae pete-

rent; alii emendi aut ven dendi quaestu et lucro

ducerentur: esset autem quoddam genus eorum,

idque vel maxime ingenuum, qui nec plausum

nec lucrum ql aererent, sed visendi causa venirent,

studioseque perspicerent,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAquid aqereiu» et quemodo :

ita nos, quasi in mercatns quandarn celebritatem

ex urbe aliqua, sic in hane vitam ex alia vita et

natura profectos, alios gloriae servire, alios pecu-

niae; ra ros esse quosdom, qui, caeteris omnibus pro

nihil o habit.is, reruan na turam st1tdiose intuerent1tr :

hoc seappellare sapientiae studiosos, id est enim

philosophos: et ut illic Iiberalissimum esset, spe-

ctare, nihil sibi acquirentem, sic in vita longe om-

nibus studiis coniempla iumem rerum cognitionemque

praesta re. " 1Ebben három dolog van kimondva : 1.hogy

mi a tudományos szellem: "rerum naturam stu-

diose intueri"; 2. hogy az a legnagyobb szabad-

ságot biztosítja az emberi szellemnek: "liberalissi-

mum esset' ; 3. hogy az az emberi élet minden

foglalkozása közt a legmagasabb, a legtökéletesebb:

I Cicero, Tuscul. d isp. 1. 5. Ill. 9. Ed. o. opp. stereot, Lips.
1827. p. 9136. col. 2.
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"contemplationem rerum cognitionemque I I I vita

longe omnibus studiis praestare. "

Ha ez így vall, m. t. gy., akkor a tudomány-

egyetemeken a tudományos szellem ápolásának alá-

rendelése más melléktekintetek alá, - legyen az

merő haszonhajhászás vagy önző dicsőségvágy, rész-

rehajló pártoskodás vagy más ezekhez hasonló apró

tekintetek, - nem egyéb mint merénylet a tudo-

mányos szellem fensége ellen, saját otthonában elkö-

vetve; visszaélés, melyet a történelem mintvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtényt

ismer ugyan, de annak jogosultságát, a mint el nem

ismeri a történelem, úgy nem fogja elismerhetni

semmiféle tudományszak soha.

*
A történelmet említérn imént. Lássuk most ennek

tanúbizonyságát a mellett, hogy az igazság önzetlen,

lelkes kultuszán a l();p~tló tudornányos szellem fenségének

tisztelete vagy megsér tése mindenkor fokmutatója vala

a tudomány-egyetemek emelkedésének vagy hanyat-

lásának, a társadalmakra és államokra jótékonyan
ható virágzásának vagy káros hatásu romlásának.

Harminczkét éve multe tavasz on, hogy tudo-

mány-egyeternünk, közeledvén a visszaállított nem-

zeti önállóság korszaka, autonómiáját visszanyerte.

Márkfi Samu lőn az első megválasztott rector. Első,

a minek üdvözlésére a rectori székből antik ékes"

szólásu ajkait megnyitá, a tudomány-egyetemnek,

a "respublica litteraria"-nak jogos és helyesen ki-

mért szabadsága vala. És vajjon miért ~ Azt is meg-

mondotta. "Alacritatem enim operandi. ugymond,

(in republica litteraria, a tudomány-egyetemeken)

us us iusia e liber ta tis egregie provehit. .,. Nam nescio

- - .--~-~~~~--~~~---~---~---
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q~i fit, quod nonnullae arbusculae nimis circumseptae

non perveniant ad illam amplitudinem et foecundita-

tem, quae naturae ipsarum, si liberae expansionis bene-

fício fruantur, propria est."YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Szabadság nélkül pusztul

a tudomány, elcsenevésznek az egyetemek; helyesen

kimért szabadság ellenben fejlődésnek indítja a tudo-

mány-egyetemeket s a , virágzás magas fokára emeli fel.

Ez - a mi első választott rektorunk . alap-

tétele, és én itt most azt mondom, hogy ez egyu;ttal

a történelem itélete is.

Lássuk!
A tudomány-egyetemek életére és működésére

nézve, csekély tudományom szerint, három kersza-

kot le het megkülönböztetni :vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAae első vi1'ágzá s kordt,

mely a középkorra, az egyetemek alapításának a

kerára esik; a vetjudá sok és küzdelmek korá , melyet

a renaissance és a reformáczió vezetett be; végre

a második virágzá s vagyis a reform-irányza t kersza-

kát, a mely körülbelül e század kezdete óta nap-

jainkban megy át örökségül a jövő századokba.

A középkorban a tudomány-egyetemek elvben

valamennyien, tényleg # azonban csak a nevezete-

sebbek, általános emberiségi, nemzetközi szentélyei

voltak a tudományszomjas szellemeknek. Signatu-

rája vala e kerszaknak az egy vallásos hitben 8

a tudományszakek összhangzásában gyökerező egy-

öntetű müveltségre való törekvés. M. t. közvetlen

elődöm székfoglalójában igen találóan jellemezte

az egyetemek keletkezését a középkorban. "Az első

egyetemek, ugymond, s velük az egyetem intéz-

ménye általában sokka l terméssetsseruebben keletkeztek)

1 Idézve 1877/8-iki elődöm által. Acta a.. MDCCCLXXYII-
LXXYIIL Fasc. 1. 47. 1.
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mint a hogyan ma szoktuk ilynemű intézményein-

ket életbe léptetni. Ha ma új fajta iskolát alapita-

nánk,' először isvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszabá lya it á llapítanánk meg, s azután

keresnők hozzá a mcstereket és a mesterekhez a

tanulókat. Az egyetem keletkezésénél másként

volt a dolog: előbb volt ,a mesier és a tanuló s csak

azután következett a szabá ly. (( 1 Tehát a tudomány-

egyetemeknek teremtő BS így fenta r tó lelke kezdet óta

mi volt? A tudomány-egyetemek alapításának szelle-

méből örök tanulság végett levonva, ez: - a toná rok

t~tclományos ée ka thedrei vagyis tanítá si kivá lósága ) jeles-
•

séqe, tiindöklése. Ez vonzotta magához, mindjárt kez-

detben, a tudományszomjas ifjuságot. Ketten aztán

megalapítottak az egyetemet, más szabályt egyelőre

nem ismerve, mint az igazság tiszta lelkű szeretetét,

a munka törhetetlen állhatatosságát s a szellemi

kiválóságra való törekvés szabadságát. És a közép-

kori egyetemek alapításában megnyilatkozott eme

szellemi kiválóságra való törekvést és annak szabad-

ságát a középkori állam oly nagyra becsülte s annyira

megtisztelte vala, hogy annak kedvéért az egyeteme-

ket államokká tette az államban, a társadalom pedig

alapítványait, a középkor szegénységéhez képest,

pazarul rakta le arespublica litteraria lábaihoz.

A középkori egyetemek virágzó intézetek

.valának, mert a szellemi kiválóságra való törekvés

szabadságát védő és emelő nehány lényegbe vágó

Statutum on kívül , melyeket maguk alkotának

maguknak, más, aprólékos, a szellemi. kiválóságra

való törekvés szabadságától idegen szellem által

sugalt szabványokat nem ismertek.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I Acta, id. füzet, 30. 1.
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Jött a második kerszak. Új világ látszott

kezdédeni. Bomlott, oszlott minden elemeire szét.

A középkori egyetemek általános-emberiségi, nem-

zetközi jellege lassankint kezdett eltünedezni. Meg-

született a tudományban való partikularizmus, a

felekezetiesség és az országok szerint való osztoz-

kodás. Vezércsillag a jobbak előtt természetesen

mindig az igazság kultusza maradt; ámde a sokYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ú j tényező felmerülése s a szenvedélylyel vívott

küzdelmek és harczok izgalmai elhomályosították

az elméket, s ezek aztán a középkori egyetemek

tanáraitól és tanulóitól öröklött egyetemi szabad-

ságot lassankint feláldozták a fej edelmek és más

Mecaenások kegyeiért. S óriásokból törpék lettek,

kik között vajmi kevesen ütötték meg a közön-

séges nagy emberek magasságát. Bekövetkezett az

egyetemekenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkivúl á lló tudo mányos nagyságok

jótékony hatása. Az udvari egyetemeken mívelt

theologiák és az udvari philosophiák sovány Com-

pendiumaiban nyomuk veszett a középkori nagy tudo-

mányú vaskos Commentariusoknak és Summáknak.

Mert minden fejedelem, minden város, minden vidék,

minden irányzat) vallásban, tudományban, ízlésben és

politikában, egyetemet kivánt és alakított át, vagy

alkotott magának, a maga kicsiny szükséglete szerint

JEt lehetett ily vajudásoktól várni egyebet, mint

beteges, törpe alkotásokat, nem én mon-

dom, Döllinger mondja, - mint tudomány-egye-

temeket 0' tizenketted - rétben" - "magánhaszná-

latra" . 1 És ezekből a miniatur - egyetemekből e

I Die Universitaten sonst und jetzt. 2. Aufl. München, 1867.

1.1. s köv, 1. - Dölling erre vonatkozólag megjegyzem, hogy ha vala-

4
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század elején, 1805-ben, kettő, az erfurti és duis-

burgi Németországban még fennállott, külön-külön

21, mondd huszonegy tanulóval úgy, hogy Erfurt-

ban mégegyszer annyi professzor volt. akkor mint

studiosus. 1 Igy záródott le az egyetemek vajú-

dásának és lehanyatlásának a korszaka. De már

ekkor ki voltak kelve az új kerszak csirái ; s a

berlini egyetem terve sok kiváló embernek főtt

az agyában.

Ennek a vajúdásos és küzdelmes kerszaknak köze-

pébe esik a mi Alma Materünk alapítása is. Az ország

nagy része akkor török iga alatt nyögött; a nemzet

vallásos hitében s állami politikájában önmagával

meghasonolva, önmagával viaskodott. Saját keblét

tépte, vérét emésztette, új vérszerzés nélleül. Ily idő-

ben tudomány-egyetem alapítására még csak gon-

mely ilyen nevet idézek, ez nem azt jelenti, mintha az idézett név

egész theologiai világnézetében osztozkodnám, hanem csak azt.

hogy amit tőle idézek, arra nézve meg van bennem - pro Yagy

contra - a megfelelő meggyőződés. Nagyon jól mondja vom Stein.
a 19. századbeli poro z állam egyik megalapítója : ,,\Vir schwimmen

Alle im gleichen Stro me der Zeit; abel' wo ich schwimme, da

schwimmt kein Anderer." Dr.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALange, der Freiherr vom Stein, ein

christlicher Staatsmann, Blankenburg, 1860, 2 . 1.

, "In Deutschland , wo gegen Ausgang des Mittelalters

der Particularismus jede andere Richtung überwalbig te, oder sich

dienatbar machte, wurden auch die Universitaten als die zahl-

reichen, freilich oft schwüchlich-kranklichen und zwerghaften

Kinder diesel' Mutter geboren. Da wollte au ch eine Stadt zweiten

oder dritten Ranges, oder ein Landchen kleiner als eine englische

Grafschaft, sein eigenes Universitatschen, gleichsam die Taschen-

ausgabe einer Hochechule in Duodezform zum Privatgebrauche

besitzen; da geschah es denn freilich, dass die beiden Universi-

taten Erfurt und Duisburg im Jahre 1805 jede noch 21 Studenten

hatte, so dass Erfurt doppelt so víel Professoren als Studierende

hatte. Zu groseartigeren Stiftungen kam es im Grund e doch erst

spat, als bereits grössere Staatskörper sich gebildet hatten." Döl·

lingeT, Id. h.
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dolni is, bizony lsten, isteni gondolat, gondviselés-
szerú intézkedés vala Pázmányunk részéről. És ez az

oka, hogy ez a mi tudomány-egyetemünk amaz

ismertetett "privát használatra " készült duodécz-

alaku német miniature-egyetemek sorsára nem

sülyedt le soha; de sőt már csonka alakjában is

országos intézet vala, kezdet óta, híven lángeszű

alapítójának magasröptű szándékához, amely őt a

magyar nemzet tudományos müvelődésének közép-

pontjává lenni szánta.

Az egyetemek harmadik aerája, a reform-

irányzat és új virágzás korszaka: az, mely most

foly le, sok tényezőnek köszönheti, a középkori

egyetemek virágzó életéhez sokban hasonló, sok-

ban homlokegyenest ellenkező lendületességét s

produktív élénkségét. Némely tudományszakoknak

mesés kifejlődése és hallatlan előrehaladásá, a tudo-

mányos kutatás eszközeinek óriás felszaporodása,

alakulásban volt állami és nemzeti nagyhatalmi

érdekek szerves beleszövődése, mindenek fölött

pedig annak a tudatnak, hogy a tudomány a

legnagyobb nagyhatalmak egyike ezen a vilá-

gon, teljesen kifejlett hódító ereje, - a tudomány-

egyetemeket, kivált Németországban, e század

eleje óta oly lelkes felkarelás tárgyaivá tevé,

s annak alapján a virágzásnak és befolyásnak

oly sokat igérő szilárd alapjára fektette át,

hogy most már valójában el lehet monda-

nunk, nemcsak azt, hogy' minden nemzet oly

magasan áll, erőben és befolyásban, mint egye-

temei, hanem azt is, hogy minden nemzetnek

jövője olyan, a milyent egyetem ei igérni és terem-
4*
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teni birnak. Emlékezetes marad századunk állam-

alakulásainak történetéből mindenkor az a tény,

a melyre 1873/4-iki elődöm, 'a nagyszellemű Stein

Lőrinczet idézve, utalt, t. i. hogy "a német népnek

az idegen uralom alól való felszabadulása a tudo-

mány-egyetemekből indult ki".YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

És ezzel a történeti ténynyel már jelezve van

a tudomány-egyetemek újabbkori fellendülésének

modern alapja. A középkori egyetemek általános

-emberiségi, nemzetközi intézményei valának a

tudományos szellem ápolásának. E század elején

megindult az európai államok és nemzetek köré-

ben a nagyhatalmi állásért és ebben az állásban

a hegemoniáért való verseny és viaskodás. Az

előrehaladottabb államok és nemzetek vezérférfiai

tudva azt, hogy a tudomány a hatalmi tényezők

egyik legnagyobbika, a közoktatás, különösen a

legmagasabb fokon valóXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk ö z o ld a tá s , az egyetemi

iskolázás erősítésére fordították legfőbb figyelmöket.

Kétféle irányban indult pedig meg az államok lázas

gondoskodása: franczia és német irányban. Angol-

ország a nagy franczia forradalom s következmé-

nyeinek hatása alatt nemcsak nem rendült meg, de
sőt erősbödött s világhatalommá emelkedett. Közép-

korból származó, mesés gazdagságú egyetemeit, az ő

parkokban f kvő fejedelmi fényű nevelőintézeteivel,

középkori autonomiájokban tehát következetesen

megtartotta. Nem talált okot, a miért rajtok vál-

toztasson; mertvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelmér ink szerint az angol egye-

1 "Von den Universitaten ging die Befreiung des deutschen
Volkes von der Fremdherrschaft aus". Idézi Kautz, Székf. besz. Acta
a. ~IDCCLXXIII-IV. Fasc. 1. 41. 1.
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tem "nutrix leonum" , amely

és nagy tudományú egyéneket"

az angol világuralomnak.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

A franczia tudomány-egyetemi reform - irány

a mult századbeli nagy forradalom tabula rasát

eredményező tényei következtében teljesen el-

szakítva levén az ország multjától, egy szeren-

csétlen idegen antik példán indúlt vala el. 2

Elfogadta Likurgus spártai elvét, a mely szerint

az ember, az ifjú, a gyermek, első sorban ném

a maga egyéniségében fejlődni hivatott úr, hanem

kény és kedv szerint dreszirozható "állampolgár",

alattvaló. Ebből az alapelvból kiindulva, 1. Napo-

leon, a nagy, 3 ~egalkotta a franczi~ -"UnlvEn==-

sité" -t, a franczia közoktatást, mint állami mono-

poliumot, és pedig a kegyetlen szétbonczolás és
dissipatió oly irányában, hogy mM, egy franczia

tudós panaszos vallomása szerint,'(\Európában, az

"hatalmas jellemű

nevelt és nevel

\ Az iskolázás jelene Angolországban. Budapesten. 18 1.
2. köt. 335. s 3·)2. 1.

" Most már erősen kezdik hirdetni Francziaország ban, hogy

"les peuples sont tenus par Ieur passé" .vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALerou-Beoulieu, La révo-

lution et le Iibéralisme. Paris, 1890. IX. 1.
x Mennyire nem volt otthonos 1. Napoleon, a nagy hadvezér,

a tudomány terén, mutatja az, hogy ő a minden tuelományos müve-

lődés nélkülözhetetlen alapját, a teljes filozófiai iskolázást Frauczia-

országban törvénynyel proskribálta: "Quanel Napoleon 1. fonela

I'Université francaise, il restreiguit les étueles philosophiques a la

Psychologie et a la Logíque." R. de Liechty: De l'état des étueles

philoscphiques en France. Paris, 5. 1.

.\ ga~sa a "Journal politique et litéraire"-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf
ben. Idézte Sybel: Die deutschen UniversiF 1 stb. 44. 1. így:\
"Ausser eler Türkei sei Frankreich c as einzige La :t---EurOpas,

welches Universitaten im eigentlichen Sinne des Wertes nicht
besitzt." - Ha Sybel 1875-ben másodszor 1.:iaelott rectori beszéelei

megjelenésekor szemesehb volt volna, megtuelhatta volna, hogy

az úgynevezett szaba (l vagyis katholikus tuelomány - egyetemek
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egy 'I'örökornzágot kivéve, csak Francziaország az

az ország, a hol tudomány-egyetem a szó bevett ér-

telmében egyátalában nem létezik; csakis egymástól

többé-kevésbbé elszigetelt felső szakiskolák vannak.

Meg kell azonban itt jegyeznem azt, hogy Frariczia-

országban a közoktatásügyi állapot jelenleg már
~\sol~kal jobb, m~t'" a közoktatásügyi állampolitikaivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

, elv. A franczia közoktatásügyi állami monopoliumot

ugy:anis a franczia társadalom józan itélete fokról--fokra haladva keresztül törte, és most már az államiYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, . . . . . .

iskolák mellett feles számban vannak szabad elemi.

és középiskolák, és vanXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö t állami moncpolium alatt

nem álló, többé - kevésbbé teljes katholikus tudo-

mány-egyetem: Lilleben, Párisban, Angersben, Lyon-

ban és Toulouseban. Francziaországban tehát a téves

útra került állam közoktatásügyi monopoliumos

)
velleitásait sikeresen desavouálta a frariczia nemzet

egészséges szelleme.

Homlokegyenest ellenkező, és igazán sikeres

irányban indult e század elején a porosz állam. Ott,. - .
szerencsére, mikor ez az állam nagy Napoleon által

Jenánálleveretve porban hevert, az állam újjáalkotói

tudósok és államférfiak valának gy személyben. 1

Közoktatásügyi minister Humbolcl Vilmos vala,

Az új porosz állam alapjává, a melyen nap-

jainkban a hatalmas német császárságot látjuk

(számra nézve .5) visszavitték Fran caiaország ba a tudomány-egyetem

igazi értelmét és teljességét, mer t például a legkifejlettebb, a lill ei

kath. tud.-egyetem, most már minden németországi tudomány-egye-

temnél teljesebb, minthogy ott a tudomány-egyetem szokásos négy

fakultásába a technikai és a gazdasági fen 'öbb szakoktatás is bele
van olvasztvá.

1 V. ö. Döllinger, id. beszéd, 21. 1.
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nemzetközi hegemóniájával uralkodni, a közokta-

tást, s ennek vezérévé a tudományt, őrévé pedig a

vallást tették. És ezek a tudós és bölcselő, sőt, mint

vom Stein, theologiához is alaposan értő államférfiak

- igazán csodálatos tapintattal, - midőn a tudo-

mány-egyetemet és azon a t:!ldomán os buvárkodást

és nevelést az udvari és állami gyámság alól felsza-

bac1ítottak, Euró a .elenleg leghatalmasabb államá-

nak vetették meg vele alapját. Sajátságos ellentét

és hasonlóság van századunk alkotása, a berlini

egyetem és a középkori egyetemek alapítása közt,

Az ellentét világos; a hasonlóság abban áll, hogya

berlini tudós államférfiak ng anlLzt vették fel, a

berlini egyetem megalapításakorvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoesérelotd, a mi cL

középkori egyetemeket összetoborzotta és nagygyá

tette. Csakis nagy s imponá ló egyéni kivá lóságrct emelkedett

tcmcíTolmt alkal aztak azYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j egyetemen, a ; cik a tudo-

mán os buvárkodásban, valamint a kathedrai taní-

~'Sban eo' aránt mestereknek tüntek fel és bizonyu-l-

.tak be. Ezek, a világnak most is egyik leghíresebb

egyetemét megalapító tudósok és államférfiak körül-

belül úgy gondolkozának, mint egy régi közmon-

dás tartja: "YIitte sapientem, et nihil ei dixeris." I
A tudományos kutatás és tanítás nagymesterei

mazuk tudhatják legjobban, mi lehet jó, mi lehet

kár s a tanulmányi rendben, a j tanári eljárásban,

a tanulásban, szóval az egész egyetemi életben,

tudományra-és tanulásra nézve egyaránt. Tüzzük
ki tehát a tanáro r ele csupán aczélt: a nemzet

tudományos gondolkozásban rejlő erejének e~-

s~ ezzel kl vall jelölve előttük az út: a többi-

ben hag '~unk nekik a czélra-törekvésben, meatere-
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l ket megillető önállóságot és sza] ads a 'ot. Mesterileg

estett a nagytudományúvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArSchleien acher tolla-~~időn a tudományokban hivatlanul atyáskodó

lj allamot a tudomány - egyetemek fölötti aggályos

és aprólékoskodó gyámkodásról, mint egyenesen az

állam érdekei ellen dolgozó rablóga .zcla ságról, lemon-XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C ; ásra igyekezett rábeszélni. .Bármennyire előre-

haladt már az idő, ezeket a szavakat idéznem kell:- -
"Hogy~az állam, úgymond, alaptalán aggodalmak

s ezekre alapított rendelkezések által a tudomány

téíjesztésével foglalkozó férfiak kjrében viszás'

lw}yzeteket idéz elő: akkor az iskolák nr : !!!: . fognak

c~l~liJ )oStanítá st a clha tni; az egyetemeken a fődolog a

mellékes dolgo!~ ha lmaza a la tt megfula cl,. az akadémiálc

megvetés tárgyaivá válnak, hogyha azok mind-

úntalan csak csupa közvetlenül hasznos dolgokkal

foglalkoznak, és ae á llam hosszú ir lő1'e kiha tólag meq-

rabolja magamagá t s megfosztja a lényeges előnyök-

től, melyeket neki a tudományok szereznek ; mert

(ha tovább folytatja e rablógazdálkodást) szükség-

képen beáll mindinkább a hiány oly férfiakban, : : L

kik nagy dolgok felfogására és végrehajtására

képesítvék s a kik elméjök éles tekintetével

minden tévedések gyökereit fel tudják fedezni." 1

---
1 Schleiennadier , Gelegentliche Gedanken übe!' Lniversitüt.en

deutschen Sinn. Berlin, 1808. 4 ', 1. Emlékezet okáért ide ikta-

tom azt is, hogyan kontemplálta Schleiermacher egy az állam fell-

tartására szorult egyetem tudományos önállós:igának megállapít-

hatását. "Es ist, ugymoncl, dern ganzen Gang neueuropüischer

Bildung angemessen, class die Regiel'ungen auch der Wissenschaften

sich aufmunternd annehmen. und die Austalten zu ihrer Verbrei-
tung in Gang bringen mussten, wie es mit Künsten und F'ert ig-

kaiten aller Art del' FalI zu sein pflegt. Allein hier , uie ubera l)

kommi eine Zeit, tco diese VO?"lnuna sclwft nufllö? 'en ? )I7ISS. Sollte diese
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Vagyis, hogy szavaiból a tanulságot levonjuk :

ha az állam, vagy akármely más tudomány-egye-

temet fentartó tényező, a tanárokball és a tanulok-

ban, a minden nagyra való törekvésnek alapját,

azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAönelha tá rozá s és az oncselekoés lelkességét, holmi

aprólékos mellékczéloknak s ezekből merített

inkább nyügöző, mint elősegítő dresszúrának veti

alá: akkor vége az alapos, igazán tudományos

tanításnak és tanulásnak az egyetemen; a minek

következménye kimaradhatatlanul aztán az, hogy

az állam az ily eljárás által naintegy maga alatt

vágván a fát, megfosztja magát a nagy emberek

generácziójától s igazi nagy szellemek és jellemek

helyett kap aprólékos foglalkozású szakembereket

és mindenre használható, "jó" alattvalókat és hiva-
talnokokat.

És ezzel a tanulsággal, m. t. gy., talán befe-

jezhetjük az egyetemek történetének, átalakulá-

sainak s fejlődésének szemlélését. A tanulságok

tanulsága az egészból az marad, hogya tudomány-

egyetemi élet virágzásának és jótékony befolyásá-

nak alapja és föltétele: a tanárokban és a tanu-

nicht fül' Deutschland allmahlich eintreten, und wenigstens in dem

protestantischen Theile (miért éppen csak itt?) desselben bald
rathsam sein, da ss der Sina i die TVissenscha ften s'ich selbst űber la sse

alle Inneren lUJlrichtuugen giíuz lleh den GelehrteJl als solchen

un leitíistclle, und sich nur die ökonomische Verwaltung, die poli-

zeiliehe Oberaufsicht und die Beobachtung des nnmittelbaren Ein-

fiuss sciesel' Anatalten auf den Staatsd ienst verbehalte. Schulen

und Universitaten leiden, je lang el', je mehr darunter, class der

Staat sie als Anstalten ansieht, in welehen die Wissenschaften

nicht um ihrer, sonelern um seinetwillen be trieben werelen, dass
er elas natürliche Bestreben derselben, sich ganz nach elen Gesetzen,

welehe die Wissenschaft fordcrt, zu gestalten, missoeesteh: und hin-

der i." U. o. 45. és 46. 1.
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lókban, egyaránt;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa szellemi kivcílóságra va ló törekvés-

nek nagy ssomja , szereteie, mondha iniin» ssenoedélue ; az

egyetemi szervezetben pedig és a tanítás és tanulásban

az: a mit első alkotmányos recterunk "iusta libertas"-

nak, "libera expansio v-nak nevezett, a mi nem egyéb

- mint a gondolkodá sban és cselekvésben va ló nagy-

gyává lha tá s szabculság(b. Éltető levegőj e, vagyis e leve-

gőben az éleny, tanárra, tanulóra, tudomány-egye-

temre nézve pedig nem lehet más, mint az igaz-

nak, szépnek és jónak minden földi kincsnél és

élvezetnél nagyobbra becsülése, vagyis az igazság-.

nak megvesztegethetetlen szeretete és kultusza.

Láttuk, mélyen tisztelt gyülekezet, a tudo-

mány szellemét, annak felemelő fenséges tenné-

szetét és óriás hatalmát. Láttuk azután a tudo-

mány szellemének fenségét megillető tudomány-

egyetemi szabadságot eredésében, viszontagságaiban,

legújabb fejleményeiben és irányzataiban, igaz,

inkább csak nehány markáns vonással jelezve, mint
teljes kidomborodásában és részleteiben feltün-

tetve. Lássuk most már végül a t~tclo1nányos szellent

legfőbb kötelességét is.

És ez lesz beszédemnek gyorsan kidomborodó

tetőpontja.

Az emberi ész tárgya, mint a logika
megszerkezőjétől, Aristo telestől alapított hagyo-

mányos régi iskolás bölcselet, a "perennis phi-

losophia" tanítja, - nem egyéb, mint a dol-

gok éselelhető, észszel felfogható természete, azaz

észben való létre vagyis az ideális, eszményi létre
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való reátermettsége,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATO VOOVflCJ /OV, az intelligibile . .1

Ész és észlelhetőség egymással, alapjukban véve, úgy

állnak szemben, mint két potentia, mint két fényes

tabula rasa, a mely alatt két világrend rejlik. Az észle-

lésrevagyis gondolkodásra termett ész szakadatlanúl

az észlelhetés állapotában van, még ha aluszik is valaki;

éppen így, minden észlelhető (intelligibile) tárgy

szintén szüntelenül az észlelhetőség állapotában van,

vagyis mindenkor intelligibile, még akkor is, ha

senkinek az esze nem foglalkozik vele s nem emeli

ki őt az észlelhetőség, az észszel való felfoghatóság

állapotából az észben valö lételre, a gondolat-

ban, eszméhen való létezésre. Mikor azután az

ész valamely észlelhetö tárgygyal szemben az ő

potenticLlis á llapotából átmegy a 1níiköclő erő álla-

potába, (quando intellectus possibilis fit intel-

lectus ágens) mikor a nagy mindenség dolgainak

észreva lósága s az emberi ész teremtő ereje kezde-

nek egyesülni és egygyé, t:i. eszmévé vá lni, (quando

incipit adaequatio rei et intellectus) : akkor, uraim,

az emberi lélekben kezdetét veszi egy fenséges

szellemi processus, az, a mit a görög szellem

8c(uQía-nak nevezett el, a melyről Aristoteles azt

mondá, hogy az minden emberi foglalkozások között

a legédesebb és legfenségesebb." Ez az emberi

szellem elmélkedése, ez a gondolkodás; emberi

nemünk distinctivuma, az emberi lélek . kivált-

I "Objectum intellectus ab ipso intelleetc nemen suum trahit,

proindeque intelz.igibile nuncupatur." Ca}. Somseoer ino, Institt. Philo-

sophiae Christianae cum antiqua et nova cornparatae. Neapoli,
1873-76. Vol. 1. p. :J72. -- V. ö. Sz. Ágost. De civ. Dei. L. 8. c. 4.

és Sz. Tam. Contra Gent. L. 2. c. 55. 11. 9.
, ,,< J I {"liXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{ tE ú ) ~ íu . TO i iJ < ú W J I ;WO a / iw - , ;o J / . " J letaph. XII; 7, 15.
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sága, melyben semmiféle állati lélek nem osztoz-

kodhatik vele.

Az emberi gondolkodás, m. t. gy., maga egy

nagy világ, a melyben kettőn fordul meg minden :

a valóságon és az észen. A mily megszámlálhatat-

lan alakban szokott eszünk előtt megjelenni a való

dolgok világrendje, annyi sugár ömlik ki belőlük

lelkünkbe sannyi sugár tör ki és sugárzik eszünk-

ból vissza őreájok. Az a világosság, a melyben a

világűr csillagainak inilliárdjai fürdenek, a gondo-

lati világ fényének intensivitásához képest -- sötét-

ség. Mert a gondolatok világában, uraim, van ám

oly fokú világosság is, hogy az emberi ész szeme

azt ki sem birja állni. Ez előtt, a szemvakító szel-

lemi világosság előtt hódolt porba omolva Ber-

zsenyink, abban a fényes ódájában, a melyhez

foghatóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAima irodalmunkban még nincsen:

Léted világít mint a~ égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet .

. Hanem hát nem megfelelő dolog is tán, uraim,

a kegyeivel közeledő fenségesnek és magasztosnak

előre vetődött sugaraiból gyermekmódra kapkodni

s ez által fenséges igazi" megjelenését vagy elsza-

lasztani vagy talán el is riasztani tőlünk. Marad-

junk tehát még mindig a fenséges útjának előké-

szítő, alapozó munkájánál,

Én abban a meggyőződésben élek, m. t. gy.,

hogy minden századon át ugyanaz a nap sütött

az égen s hogy a lángelméjüségböl általában és így

a tudományra tennett lángelméjüségből ts , a

teremtő Isten nem csinált privilegiumot egy kor-

szak vagy század számára sem. Gondolom, mindenki,
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a ki ebben a meggyőződésben él, megingathatatlan

alapon áll. Valamit tehát csak azért ócsárolni vagy

kevésre becsülni, mert régi kor hagyománya, köz-

napi lélek felfogása, tudományos elméhez nem illő

eljárás. Vizsgáld, S ha szükségét érzed, biráld meg

végtől-végig s aztán mondd ki reá ítéletedet;

de tisztán azért, mert régiek tanítása, ne merd

félre dobni; hátha igazságot dobtál félre, amely

elidegeníthetetlen természeténél fogva se nem új,

se nem régi, hanem örökifju. A tudományos lélek

hajójának vitorláit a vizsgálás és birálás friss

szellője hajtja csak előre. Ahol ez hiányzik, nincs

haladás. Jól mondja MiH "A szabadságról" irt

múvében : "Ha Newton elméletét nem volna sza-

bad birálat alá venni, az emberiség nem lehetne

annak igazságárólvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoly teljesen meggyőződve, mint

jelenleg. Nézeteink, melyekhez legszilárdab ban ragasz-

kodunk, csak abban az egész világhoz intézett ki-

hívásban találnak valódi biztosítékot, hogy tehát

bizonyíttassék be alaptalanságuk." 1 Egy skót egye-

temi tanár pedig azt mondta igen találó röpke

szóval az Isten tisztelésének teljesítéséről, hogy azt

-- nem végezheti el senki az ő testvéreért, hanem

kiki maga köteles elvégezni. 2 Ilyen a tudományos
kutatásnak, buvárlásnak és birálásnak is a termé-

szete. Azt kiki maga kénytelen a maga számára

-elvégezni. Az ételt csak gyermeknek szokta az

anyja megrágva szájába adni; a felnőtt ember

maga rágja meg magának a táplálékot. Ilyen a

lélek táplálkozása is. A tudomány-egyetemen megYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Kállay B. fordítása, 36. 1.

, Shairp, Culture and Religion. Edinburgh, 1875. "This is i t

work which no man can elo for his brother." 77. 1.
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kell tanulni, meg kell szoknj, s a tökély magas

fokára kell felvinni az önálló gondolkodás, az ön-

fejével végzett erős vizsgálás és birálas kötelességét.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D , . k ' f ' t ivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr 1 ' l l \e térjün Y VISsza a enseges u jana \: vea e -

méből annak készítésére!

A hagyományos régi filozófia abban nagy

szolgálatot tett az emberiségnek, hogy szabatosan

megjelölte és benső lényegökben, valamint egy-

máshoz való viszonyukban tüzetesen megismertette

az igazság kutatásában és kezelésében fáradozó

emberi ész által elérhető és elérendő tökéletesség-

nek fokozatait. Aquinói Szent Tamás, Summája

2. részének 1. felében, alaposan foglalkozik az

emberi ész tökélyeinek ama fokozatai val, a melyekre

a gondolkodás világában felemelkedni lehet. "Philo-

sophus, (vagyis Aristoteles), 1 ugymond, ponit has

solum tres virtutes intellectuales speculativas,

scilicet : "sapientiam, scientiam et intellectum." 2

Szellemünk e tökéletességei közől az intellectus,

a belátás, mint értelmünk erénye, az elvek fel-

találásának nagy munkáját emeli a művészi köny-

nyüség fokára. 3 Ez az emberi észben olyan, mint

valami fensőbb isteni lény, a melynek küldetése

megmutatni az emberi elmének azokat a rejtett

helyeket, a hol kincsek fekszenek elásva, hason-o

lóan azokhoz a geológokhoz, a kik a föld mélyé-

ben rejlő látatlan vizek nyomaira rávezetnek

bennünket. - A tur jomány az ok ok és okozátok közt

levő következetesség megismerésének és napfényre

1 Ethic. 1. 5. C. 3, 6, 7.
2 2. II. q. 57. a. 2.

3 nEst habitus principiorum." U. o.
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hozásának mesteri végzésére tökélyesít. Ez a gondo-

lat világának mintegy építőmestere.v--vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA bölcseség a

legfőbb okok szemlélésének vagyis a fenségeasel való

szellemi táplálkozásnak a tökélyreemelt tudása.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Ez

az emberi gondolkozás világrendjének mintegy a

királya és kormányzója.

Ez a régi filozófia felfogása. Szabad, tetszés sze-

rint, megvizsgálni; de látatlanban elvetni, tudomány-

hoznem illő eljárás. De mi most itt nem vagyunk kö-

telesek tüzetesen foglalkozni sem azzal, hogy miféle

tényező az emberi tudás körében a dolgok vele-

jébe való belá tá s, az intellectus ; sem azzal, hogy

mi valójában a bölcseség, és hányféle ~ Mi csak

egygyel foglalkozunk itt: a tudománynyal. Erre

vonatkozólag pedig azt a kérdést tettük fel fele-

letre, és pedig oly solemnis alakban, hogy azt

kiki maga legyen magának kénytelen megadni,

azt a kérdést mondom, tettük fel, hogy mi a

tudománynak legfőbb, minden. más fölött ura lkodó

kotelesséqe?

Felelet: Az, a mi etzXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAŐ a laptörvénye. És ez vaj-

jon mi ~ ! . . Mi lehetne más, mint a végtől-végig,

az alphától egész az omegáig kérlelhetetlenül

stringáló következetesség. Igenis, uraim, a tudomány

alaptörvénye: a consequentia ; legfőbb kötelessége

tehát nem lehet más, mint ugyanaz: a következe-

tesség. Lássuk ezt egész kiterjedésében, vagyis lás-

suk, hogy mire kötelezi a tudóst, a tudományosan

gondolkodó embert, kivált ha magát a tudomány-

egyetem kebelében levőnek tekinti, a tudománynak

I "Sapientia considerat altissimas causas." A1·istoteles, Metaph.
1. 1. c. 1, 2.
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legbensőbb természetéből fakadó alaptörvénye: CI,

consequentia, az önmagához való következetesség ~

Hogy e kérdésre mindent felölelő feleletben

válaszolhassunk, előljáróban még egy kis tájékoztató

felvilágosításra van szükségünk.

Tudomány alatt hármat lehet és szokás is

érteni:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyes tudományosan bebizonyított ismeretet;

azután több ily, rokon ismeretkör rendszerét, pél-

dául természettudomány, történettudomány stb.;

végül va lamennyi tudományos ismeret összességét.

Az első egyértelmű a tudományos tétellel vagy itélet-

tel ; a másodiknak neve tuclományszak; a harmadi-

kat, jól vagy rosszul, össztur lománynak nevezzük.

A tudomány-egyetem, hiva tá sáná l fogva , a mint

neve is mutatja, nem egyes elszigetelt tudomá-

nyos tételeknek, nem egy vagy két tudomány-

szaknak vagy rendszernek, nem is csupán a '; /oi,v-

,ua8ia-nak, a sokfélék tanításának és tanulásának,

hanem egyenesen a 1TÓ0J l60(P0q,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc V f la 8 ia - n a k , a lát-

ható és láthatatlan mindenséget végtől-végig ismerni

vágyó tanulékonyságnak, szóval a határait egyre

messzebb kitoló tudományok összességének s teljes

összhangjának "szent" jellegű verseny tere és nevelő

iskolája, és így valóságos Scientia rum Universita s a

szó teljes értelmében. Ez a tudomány-egyetem, híva-

tása szerint, fogalmában, mely minden kultur-

szomjas nemzet szeme előtt mint iclecíl ragyog.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1

. J "But slow and faulty as has been the past, with these

data befor us, - the evident O1'igina l intent to make the university

a pla ce of the highest and mos; lmivel'sa l c u l tu r e , and the manifest

tendency, on the part of the most advanced ccuntries, te remold
their universities, in this respect, after the or igiwIl ulea l, - it might

be assumed, in the ab ence of any conflicting testimonyor weighty
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A tudományok ez igazi nagy egyetemében

minden tudományosan bebizonyított vagy bebizo-

nyítható tételnek, minden tudományszaknak, meg

van a maga illetékessége, a maga helye, külön-

váltan és együttvéve.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Miért ~ Mert valamennyi

objection, thatvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeleva tion and expansion are to be, and ought to be,

~he watchword of their future real progress." T. VV. Hoyt, A. M.,

M. D., Adress on University Progress deli vered before the Natio-
nal 'I'eacher's Association at 'I'rentoú, New-York, 1870. 70. 1.

1 Mily óriási kárt okozott a tudomány-egyetemnek az iier il

és 1wíltuiomr inyszak ketté választása oly mérvben, hogy a realsza-

koknak külön felsőbb iskola alakult a Polytechnikumokban, igen

erélyesen panaszolja fel egy rea lista . a karlsruhei Poly technikum-

ban a vegy tan tanára, dr. Lothar Mayer. Nyilatkozata figyelemre

méltó: "E~ ware nothwendig gewesen, den Wissenscha{ten, auf
deren Anwendung die zu den früheren hinzutretenden neuen Arten

der Technik beruhen, auf unseren höchsten Bildungstatten eine

Stelle einzurliumen. Es ware das kein Bruch mit den Ueberliefe-

rungen der Hochschulen gewesen; denn die meisten der auf ihnen
gelehrten Wissenschaften werd en ja wesentlich zum Zwecke der

Anwendung auf das praktische Leben studirb ; dieses verhindern,
hiesse die Lebensadern der Universitaten unterbinden. Dass die
Hochschule nach wie VOl' nur auf die Praxis des Priesters, des

Richters, des Arztes und des Lehrers vorbereiten woUte, dagegen

sür die angewandte Mathematik keinen und fül' die Naturwissen-

fchaften nur so weit Raum bot, als sie fül' die Zwecke der Heil-
kunde unbedingt nothwendig waren führte zu der unglücklichen
I I I ihren üblen Folgen jetzt schmers ich empfundenen Zweitheilung

det' na tionnlen Eildung, in die alte akademische und die neue, von
den technischen Lehranstalten gegebene Form. Beide Theile

wurden schwer g eschadigt, Da das Zeitalter der Eisenbahnen und

der Maschinenindustrie fül' die hohen, streng wissenschaftlichen
Leistungen der angewandten Mathematik und Physik, welche die

Kraft des Menschengeschlechtes mindestens verzehnfacht haben,

auf der höchsten Pflanzstatte der Bildung keinen Platz zu finden

wusste, so umfasst diese zwar - noch viele, aber nicht mehr alle

Wissenachaften ; si~ ist keine "Ul1ive1'sita s litera rum" mehr. Aber was
noch schlimmer ist als dás, sie um{asst nicht meh» die vorzugswe'ise

tonangebenden lVissel1scha{ten; sie leitet nicht mehr wie früher den

Geist der Nation in die Bahnen weiterer Entwickelung; die
Geschichte droht über sie hinweg zur neuen 'I'ag esordnung über-

zugehen. Das ist der Schaden, der der Universitat durch eng her-

.~
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tudományos tételnél vagy tudományszaknál az ö
tudomány-egyetemen való létezésöknek egy közös,

megoszthatatlan, mert megoszolhatatlan alapja

van, és ez:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaz evidens okokon va ló a lapultságnak

biztos tudá sa . A theologus például ép oly evidens

tudással látja az alapot, a min a világ igazán fen-

séges, mert igazán isteni hitvallása, a kereszténység

alapszik, t. i. az isteni kinyila tkozta tá s megtör tént vol-

tá t ésannak hatását, - mint látja a maga részéről

a történetíró az Árpád által történt magyal' hon-

alapítást vagy a szent István király által eszközölt

nagy újjászervezést és e nagy históriaí tényeknek

szakadatlanúl érezhető hatásait.

De nem erről szándékom most szólni. Lesz

talán még alkalom, midőn tüzetes és beható· tár-

gyalás alá fogjuk vehetni majd, hogy a the 010giát

például miér t és milyen hely illeti meg a tudo-

mány-egyetem kebelében. Nem azért fogjuk pedig

ezt tenni, mintha ez a kérdés most vagy talán

előreláthatólag később komoly számba vehető

skepsis által volna, illetve lenne környékezve;

hanem tisztán az ismeretes, módszeres, tudományos

dubiumból indulva ki, csupán csak tudományos

elmélkedéseink gyakorlásául, az igazság, még pedig

a legmagasabb igazság sajátos természetű contern-

platiójának, hogy Pithagoras ismeretes szavával

éljek, s élvezés ének felfrissítése czéljából.

Tehát nem arról van itt most a szó, hogy a

tudós vagyis valamely tudományszakot tudományo-

·zige Unduldsamkeit und kurzsichtige Sel.bstübcrhebung ihrer ton.

angebenden Kreise bereitet worderr ist." Die Zukunft der deutschen
Hochschulen und ihrer Vorbildungsansta.lten. Breslau, 1873.17. s köv.l,
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.san mívelő elme tartozik-e az isteni kinyilatkoz-

tatásban .hinni, és ha hiszen, hogy mily fokára

emelkedik fel a tudásnak: hanem tisztán csupán

azt a kérdést óhajtom megfejteni, ha vajjon nem,

kötelezi-e a bármely szaktudománynyal foglalkozó

elméketvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl1wgának a tuclomin!Jnak minden tudomány-

szakon át önmagához hzZséges természete ée szelleme

.arra, hogy szaktudományuk körén túl, más tudo-

mányszakok körében is, alapos betekintés és vizsgá-

lódás által igyekezz\enek maguknak tudományos

já r ta sságot szerezni, hogy ekkép lehetőleg minden-

nel, és így például az oly magas kérdésekkel is,

milyen az Isten eszméje, léte és világkormány-

zása, ti.sztában legyenek magukkal s a mindenség-

gel szemben, minden körülmények között.

N em a tudomány meatereit. akarom oktatni.

m. t. gyülekezet, nem; hisz szivesen jártam, járok

és fogok járni, én, a holtig tanuló, hozzájok tanu-

lásra iskolába; hanem igenis, a tudományos élet

tapasztalatlan kezdőinek , az ifjuságnak szeretnék

Mentorja lenni itt e pillanatban, avval a figyelmez-

tetéssel, hogy lelköket az emberi tudásnak lehető-

leg minden körébe teendő kitek intés által, sokszor

az igen hasznos és hatalmas azakszerüségnek csak

diszes leplét. viselő, amaz egyoldaluságtól és szük-

látkörüségtöl igyekezzenek megmenteni.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA: 1 mely a

nem tudott, mert soha nem tanulmányozott. dol-

gokba való beavatkozás által, az emberiségre, az

államokra és nemzetekre, annyi zavar és felfordult-

ság átkát zúdította.

Én a felvetett l1<1gykérdésre, ha vajjon tar-

tozik-e minden zakember egyuttal universa lis, még

~*.)
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pedig itt is lehetőleg t'/; tclományos müveltségre is töre-

kedni, határozott igen-nel felelek és nzt mondom,

hogy saját .szaktudományának, . sőt minden tudo-

mánynak alaptörvénye ellen vétkeznék, ha ezt vagy

be nem látná vagy elhanyagolná. Miért ~ Azért, mert

minden tudományszakon át uralkodó spirítus regens,

vagyis a laptörvény az, hogykutassunk, de aztán

főleg, hogy kutatásainkban a következetesség, a

consequentiák alól ki ne bujjunk. Ez a tudomány

éltető lelke, ez minden tudománynak legfőbb kö-

telessége.

A világ legnagyobb elméit láttuk és látjuk

vitatkozni a fölött, mi fensőbb tehetség az ember-

ben: az ész-e vagy az aka ra t; ini becsesebb az em-

beri szellemre nézve: az· elmélet-e vagy a gyakor la t;

mi fenségesebb: a htclomány-e vagy az erény? Ari-

stoteles és sokan utána a pr ima tust az emberi lélek-

ben az észnek tulajdonítják és ennek megfelelően

az elméletet a gyakorlatnál nemesebb és kedve-

sebb foglalkozásnak tartják. ,,'EIXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{ ) c c iJ Q ia f ' ;O W 'T O V xa l

lX I j / ( jw v " ; ez a görög filozófia 'axiornája, ez az egész,

görög szellem. Cicero már a filozófiát és vele az.

egész elméletet csak ama magas szellemi ja-

vak és tökélyek tekintetében magasztalja, a me-

lyekre a tudomány az emberiséget felsegíti. Sze-

rinte a tudomány fenséges eszköz. A czél maga-

sabb, tudniillik az erény,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe L tökély, az élet nemessé

tevése. Szavait ki ne hallotta vagy hallana szíve-

sen: "O vita e philo sophia clux! O virtutis indagatrix

expultrixque vitiorum 1 Quid non modo nos, sed

omnino oda hominum sine te esse potuisset 1" 1 .

I 'ruse. disp, L 5, IL 5,

•
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AristotelesseI tart, a controversiák fölött lebegve,

kiegyenlítőleg, a világ legvilágosabb lángelméje aq.

sz. 'I'amás. Ciceroval jár a két legpolemikusabb láng-

ész, sz. Ágoston és Duns Scotus, és később Descartes.'

Századunkban pedig azt mondá az a nagy franczia

kulturbölcselő, a kit már hallani szerencsénk vala:

"La volont é, ce la plus grande moitié du génie". 2

A fölött tehát, hogy mi becsesebb: avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlétokok

kutatása-e vagy a magas czélra va ló törekvés, vitatko-

zik a tudomány. És ez a vita, uraim, örökké fog

tartani, míg az emberiség itt a földön fog élni, míg az

álláspontok, a felfogások és ízlések változatossága

befolyással fog bírni a tudományos kutatásokra és

azok eredményeinek megállapítására.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ m d e van egy,

van egy nagy dolog, m. t. gy., egy óriás, a tudomány

körében minden kérdés, minden vita fölött magasan

kiemelkedő, hatalmas értelmi tényező, a melynek

nyomása és kényszere alatt minden lángelme kény-

telen volt és kénytelen lesz egyhangulag és egy

értelemben hódolattal meghajolni: és ez - a conse-

quentia, a következetesség nagy törvénye és köte-

lessége.

A tudomány ez örök törvénye, mint valami

fensőbb lény, magával kényszeríti menni az emberi

észt, és viszi őt, viszi magával, egyre mélyebbre le,

egyre magasbra fe], amott az első létok, emitt a

végső czél felé, és nem engedi megállni, míg az

ész azt nem mondja: no moei má r elég!

I V. Ö. Die Lehre 'Vom P rvma t. des Willen8 bei Augustinus,

Duns Scotus und Descarte" dargestellt von' Dr. Wilhelm Kahl.

Strassburg, 1886. 1. s. köv. 1.
, Oeanam, 1. m. 219. 1.
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És a consequentia eme kényszerítő uralkodá-

sának, m. t. gy., vajjon mi a véges végső eredménye

fölöttünk ~

Kettő!

Az első az, hogy el kell ismernünk az em-

beri ész gyengeségét és sokra nézve elégtelenségét.

A második az, hogy nem járta be a követke-

zetesség utját végtől-végig, tehát nem tett a tudo-

mány legfőbb törvényének és kötelességének ele-

get az, a ki a consequentiák végén meg nem pil-

lantotta a Végtelent, az Istent.

És ezzel elérkeztem beszédemnek a végére.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* .

Még csak két szavam van. Az egyik nrind-

nyájunkat illet. Az egyetemekvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt~tclományos szellemé-

ről, tör ténetéről s különféle nemzetek körében külön-

félének mutatkozó typ~tsa iról elmondottak, szolgálja-

nak tükör gyanánt nekünk. Tekintsük meg benne

mindannyian, gyakran, Alma Materünk szelleméb,

jellemét, typikus vonásait. Annyi első pillantásra is

ténynek bizonyul, hogy óriásit kell, kivált a tudomá-

nyosság intensivitásában, növekedni intézetünk-

nek, hogy országnak-világnak imponáló óriássá

lehessen; soknak kell megváltoznia, hogy meg-
közelítsük az igazi tudomány-egyetem ideálját,

a me ly a kultur-nemzetek előrehaladottabbjainak

szeme előtt lebegve, a legfenségesebb aspirácziók

tárgya. Minden baj, minden szükséglet felölelésére

kicsinynek érzem magamat.; de a főbbek közől

néhányat futtában jeleznem kényszerít lelkem

üdvössége, a melyet egyetemünk javára ez ünne-O

pélyes pillanatban ezennel reáteszek.
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Én anémet és az angol egyetemi nevelés-

tanítás tekintetébenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFelmér ioel ? tartok. Tanúlnunk

kell még mindig, ifjú elégtelenségünkben, vala-

mennyitől, mennél tökéletesebb tudomány-egyetemi

el1i~életet és gyakor la tot. Az angol egyetemi typus

a köznapiasságtól tartózkodó ismeretes angol jelle-

mek s a világuralomért minden akadályon keresz-

tül törni kész munkaerők nevelő dajkája. Elnevez-

ték "arida nutrix'i-nak. Nem, tesz semmit; mert,

nutr ix est leonum. - A német tudomány - egyetemi

typustól el kell sajátítanunk a mélyen járó tudo-

mányos gondolkodást és a minden tudnivalóra

uralmát kiterjesztő expansiót." - A franczia egyetemi

typustól, -- mert ettől is lehet tanulni, - tanul-

nunk kell bámulatos pontosságot a szakszerűségben.

és a tudomány elegancziáját. Mert a tudomány"

uraim, természeténél fogva nem akármily ruhátYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 Id. m. 321. s köv, 1.

'Hogy Németország közoktatásügyében s különösen tudomány-
egyetemi életében is nem mind arany, a mi fénylik, hanem hogy

ott is tömérdek a kivánni való, a hiány és hiba, sőt van eset, hogy
némely biráló rákfenéről is kényszerítve érzi magát szólani, arra,

nézve elég legyen csak a következő idevágó művekre hivatkozni',

A német egyetemek r í1'nyolda la im vonatkozólag általában 1. Sybel

id. m, 23, s k. IL, dr. L. Meyer id, ru. 11, s k. IL, a német tudo-
mánynak csekély népies ha tá sá ra . vonatkozólag L J ü r g en Bona Meyer ,

Volksbildung und Wissenschaft in Deutschland wahrend der letz-
ten Jahrhunderte, 2. Aufí. Berlin, 1869, 53. s k. ll.; a pölcseleti isko-

lá zá s hiányám vonatkozólag L Ahl'ens, Die Abwege in der neueren

deutschen Geistesentwickelung und die nothwendige Reform des

Unterrichtswesens, Prag. 1873, 35. s köv. IL, Kleutqen, Kleinere

Werke 3. köt. Über die alten und die neuen Schulen. 2. AufL

Münster, 1869. 150, s k. IL; a magasabb szellem, különösen a va llá -

sosság megbecsülésének hiányám vonatkozólag 1. Ahrens id. m. több

helyen, külö nösen pedig a következő ez. művet : "Der höh ere

Unterricht und die christl. Weltanschauung. Von ein em Reinlander.
Freiburg, 1879. végtől-végig.
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megtürő cynikus koldús, hanem a menny szülöttje

és az Olympon égi tisztaságban tartózkodó ID úzsák

testvére, a ki szeréti a díszt és tisztaságot.
Különösen egy dolog van, m. t. gy., a mi ónsúly-

lyal kell hogy nyomja, ha tudomány-egyetemünkre

gondol, minden mélyen gondolkozó hazafinak a szivét.

Angolország tudomány-egyetemei úgy tünnek fel

előttem, mint minden erőedzésre és nemes üdülésre

alkalmas paradicsomtói körülvirágzottvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAseiklaná rak;

melyekben minden tanuló egyénisége, külön-külön,

jótékony fedél alatt van, az idő viszontagságai ellen.

A mi Alma Materunk ellenben egy minden modern

elegancziával ellátott, gőzerővel és vitorlákkal felsze-

reltXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh a já a tengeren, melyen azon ban csak a magister ium,

a ta nítá s és ta nulá s, került fedél alá, az ifjuság pedig,

vagyis a nevelés és, jobban mondva. a nevelődés, ott

kénytelen az élet tengerén körülötte, gyenge, sokszor

csak papirból, még pedig vastag ugyan, de csak itatós

papirból készült árva sajkáján vergődeni a hullá-

mok tetején, dagályról-dagályra, örvényből-örvénybe.

Van ugyan már néhány kis propeller is az Alma

Mater nagy hajója körül, az őnkéjJ ,ző és segélyző egye-

sületekben. _Ámde ez mind csaknem éltünő csekély-

ség. A nemzetnek az ő ifjúságában mindenek fölött

nem a testi betegség enyhítésére - ez is Istentől

áldott gondoskodás - hanem a lelki-testi egészség

megóvá sá ra és edsésére van szüksége. E tekintetben

csakugyan igaza van Felmér i-nek, hogy "a mi "Alma

Materünk" egészen más, mint Oxford és Cam-

bridge, hol az egyetem akárhányszor Niobéhez

hasonlóan védi gyermekét, holott mi, legfeljebb, a
kis kacsát elmerüléstől féltő tyuk szorongásával és
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tehetetlenségéveI érjük be - mert ezt kivánja, ugy-

mond, avutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nszabaclság." 1 Pedig bizony ezt, mondjuk ki,

a tanszabadság nem kivánja, az ország pedig meg-

sínyli, a nemzet pedig előbb-utóbb megfogja keserülni.

Remegő kebellel fordulok a társadalomhoz, a törvény-

hozáshoz, a hazafias sajtóhoz, ez ünnepélyes alkalommal.

A társadalom vegye jobban szivére egyetemünk ügyét

és mennél sűrűbben rakja körül ezt az anyaintézetet

jótékony alapítványaival, intézkedéseivel, az ifjúság

lelki-testi egészségének megvédésére és edzésére. A

törvényhozás pedig emlékezzék meg arról, a mit egy

franczia törvényhozó a senatusban. mikor ott az

'egyetemek reformja volt napirenden, előadói székéből

mondott: "Le legi.slateur fait le lois, l'éducation

fait les moeurs, plus puissants que les lois; et c'est

avec raison que Leibnitz a pn dire : "Donnez moi

I'instrnction publique pendant un sieele et je chan-

gerai le monde." 3 Hazafias sajtónkhoz tulajdonkép-

pen talán nem is szükséges buzdítást intézni; hisz

az úgyis első a nemzeti nagylétre való törekvés

élesztésében.

És ezzel, ha még elmondom, hogy teljes filo-

zófia i a lapozá s hiányában szükölködő egyetemi taní-

tásunk miatt, a magyar nemzeti műveltséget szikla

helyett laza talajon épülö alkotásnak kell tartani,

elmondtam körülbelül mindent, a mi szfvemen fe-

küdt. És ha még ehhez hozzáadom azt, hogy erős

'Td.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű 332. 1.

, Uha ix d' Est-Ange, Rapport devant le Sénat sur la pétition
relative it l'enseignement supérieur. v. ö. a következő művet:

"L'enseigllement supei-ieur devant le Sénat, discussion extraite du
"Moniteur", ave c préfaces et pieces it l'appui, Paris. 1868. 32. 1.
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theologia i, vagyis va llá sos betetőzés nélkül, nem lesz a

magyar müveltség az elhanyagolt emberi szellem

mélyéből felmerülni szokott absurdumok és chimaerák

pusztításai ellenében elég biztonságban: teljesen

kiöntöttem lelkem tartalmát, a mivel ez ünnepélyes

alkalom azt megtöltötte.

És így most, önökhöz fordulok immár, egyetemi

polgárok: nemzetünk virágai, országunk és népünk

reménysége! Annál a gondolatnál, hogy ez a sok vér-

rel és verítékkel öntözött haza, ezredéves multjából,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

korszak ismeretlen viszontagságaiba készül átvonulni,

hát nem éreznének önök semmit ~ ... Én érzek ! ...

Érzem azt, hogy ha én hallgatnék, minden élő fűszál

s minden élettelen porszem e hazában azt kiáltaná

önökhöz helyettem, hogy az ezredévi átmenet

gondviseléses magaslatán emlékezzenek meg önök

a sok között arról a legfőbbről is, hogy 'önök

egy souverain nemzet virágai, a kiket souverain,

magas és magasztos gondolkodás kötelessége illet

meg. A régi magyar közjog szerint, az akkori nemzet

minden tagja, minden nemes ember, a szent korona

tagja vala, "membrum sacrae coronae". A nemzeti

souverainitás alapjai kibővültek. Most már minden

polgárnak joga van a szent korona felségének nim-

buszához. Oh, mi fenséges ihlet lehet ez a gon-

dolat a nemzet jövőjébe és dicsőségébe kitekintó

ifjuság fogékony lelkére! Önök lesznek, uraim, a jövő

ezredévalapjainak oszlopai : az önök agya lesz

kénytelen előteremteni a jövő századok munkái-

nak, győzelmeinek, diadalmainak, dicsőségének ter-

mékeny csiráit. Oh, mily isteni intés önökhöz, hogy

alapos, izmos, magasan szárnyaló seuverain gon-
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dolkozásra emelkedjenek fel egyetemi éveik alatt,

életüknek eme legszebb, virágzó korszakában !

Ha többet nem, egy termékeny eszmét vigye-

nek, kérem önöket, e rectori beszédből emlékül

magukkal haza, és tanulmányaiknak majdan szer-

zett gazdag kincseivel együtt, ki az életbe, azt: hogy

őseink e hazát karddal szerezték meg: mi csak

souverain, hatalmas tudománynyal, akadályt vagy

nehézséget nem ismerő jellernerővel s alkotásról

alkotásra siető munkaszenvedélylyel leszünk képe-

sek azt fentartani.

És elvégre is, - mindannyian, - ne feled-

jük Arany János tanítását soha:

Nem langyos vizet, - meleg vért
Kell áldoznunk a jövőért!

Ezzel, - a rektori széket elfoglaltam.
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