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BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KARI DÉKÁN

TANÉVET MEGNYiTÓ BESZÉDE

Tisztelt Egyetemi Közgyűlés!

Kedves Egyetemi Ifjúság!ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
Elgyetemünk ő>si hagyománya szerint nekem, mint a

rektoradó kar dékánjának jutott az a megtisztelő feladat,
hogya tanév ikriiszöbénüdvözöljem Eigyetem~nk hallgatóit,
figyelmestetve őket azokra a .tennivalókra, amelyek egyéni
boldogulásukat biztosítják, egyúttal a kősösség' üdvét is szol-
gálják.

Ami/kor a~ ösi Itáliában itt-ott elszaporodott a népesség,
a vének ö szegyűjtőtték és hódító rajokba verVe világgá
bocsátották az ifjúságot, '~ úgynevezett ver'srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsacrum-ot,

a "s~nt tavaazt". Önölk, kedves i'fjak, a magyar élet ver

sacrum-a , amely új hont, kü!lönibéletet hivatott alapítani, bár
nem távoli tájakra: telepedve át, hanem itthon, az, ősi rögÖikön
maradva, A világért sem akarom a'ztmondani, hogy rninde-
nünk hasznavehetetlenné omlott őssze, hogy semmi értékünk
nem maradt! Igenis vannak megszentelt emlékeink, nemes
anyagból faragott sarokikőveink, egészséges gerendáink. Eze-
ket föl lehet, föl .k 8 lN használnunk, amikor új hajlékunk raká-
sához fogunk. .

A demokratikus társadalmi rend kiépítése mindnyájunk
kőtelessége, dea munke oroszlánrésze Önökre vár, kedves.
ifjak, akik rnost fordulnak be életük, életünk egyik legjelen-
tősebb szakába, Önökre, akik egy finn szólásmondás szerint a
kikeletet hordják keblűkben. Meg vagyok gyŐ'z:Ő'dve,hogy nem



húzódoznak az osztályrészűkűl jutott történelmi jelentőségű
munka elvégzésétől és 'küls,ő kényszer nélkül, önkéntes lelke-
sedéssel vállalják a nehéz: feladatokat.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lvIi lesz a dolguk? Munk a! Mi lesz a munká j~tk?

Ta nu l á s! Hiszem, hogy "hivatástudattől' sarkalva, nemes
becsvágytól fűtve léptek be sorainkba és a szabadon válasz-
tott munkát soha nem érzik majd kiiszkődésnek, győtralern-
nek, IJrinszffilV1edésnek'- annak ellenére sem, hogy. ez a szó ősi
etimológiai jelentése -, hanern a magasrendűség kiváltságá-
nak, gyönyörűséges hivatásának. 'I'anulnak, művelődnek,
nevelik önmagukat, hogy majdan mint kitűnő képzetbségü
papok, jogászok, orvosok vagy nevelők méltóan megáll hassák
helyüket. .

Tagadhatatlan, hogy a szakképzettség esrvmagában még
nem ,elég a lelki üdvösségre, /de szakképzettség nélkül nem
lehet sem a.gyműtétet végezni, sem emberi lelket formálni,
még csak ·egy motorbieiklit sem vezetni. 'I'anácsos eztZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e g -

szivlelniijk azoknak, akik pl. a teremtő leleményességet, vagy
mondjuk a demokratikus megbízhatóságot minden értéken
felül álló emberi 'erénynek értékelik és minden képzettséget,
gyakorlottságot, készséget pótló égi adományként kívánják
érvényesíteni. .

Nem vállalkozhatom itt arra, hogy sorra kitérjek az egye-
temi tanulmányok, a. pályára készülés sok-sok vonatkozás ára ,
a vallásos és a haeafias érzésnek.va testi és szellemi életrend
biológiai alapjánaík, a mens sana in corpore sano igazságá-
nak, a tanulás leginkább célravezető módosatainak, titkainak,
n tanár és tanuló egymáshoz való viszorryának stb. fejtegeté-
sére, nrá csak azért sem, mert ezekről a kérdésekről nálamnál
sokkal bőlcsebben nyilatkoztak tanév-nyitó beszédet mondő
nagyhírű elődeim. Hadd utaljak inkább néhány csak újabban
időszerűvé vált !k:érdésre, egy-két kedvező, vagy kedvezőtlen
fejlődési tiinetre, megsz.ívlel1errdJő irányelvre.

Jogosan háborgunk pl. azon a f'onákságon, hogy a. S2JC-

gény munkás és a Ikisparaszti tömegek gyermekei a legutóbbi
évekig sajnálatosan .el voltak zárva a feLsőbb művelődés lehe-
tőségeitől. Mindén szőnát ékesebben szőlnak a 'Földes-féle sta-

. tisztilkai adatok, amelyek tanúsága SZ8Tint az ország lakossá-
gának 35ifo-nyi szegény parasatságából mindőssze 1·5%, az
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ország lakoságának 21'4%-nyi ipari munkásságából is. csaksrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3'970 jutott egyetemre, főiskolákra, viszont az őslakosság
26'8%-ra rúgó polgári értelmiségi osztálya 83'3%-kal volt fő-
iskoláinkon képviselve. Az ilyenszerű őncsonkitásos monopó-
liumok abszurdurna a budapesti. Kőzépiskolai Tanárképző
Intézet tagjainak statisztikai vizsgálata szerint félévröl-
félévre enyhül. Bil'Jonymég jócskán távol vagyunk azért a
kiegyenlítettség legészlséges állapotától, de észrevehetően 'köze-
lediink ahhoz a természetes kővetelrnényhez, hogy 'a magasabb
fokú iskolázottságban és kézéleti érvényesűlésben egyes-

. egyedül a rátermettség, a tehetség legyen választóvíz. A. ma-
gyarságnak ezt a sorsdöntő lépését a népi kollégiumok mély-
ról buzgó mozgalma lendítette helyes irányba, s a szervezök
lelkes és energikus munkáját látva joggal remélhetjük a közeli
teljes sikert. Már csak az van hátra, hogy a társadalom és az
állarn biztosítsa a többszörösen megígért anyagi alapokat is,
hogy továbbá a népi kollégiumokbanZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.8 ) fészekrakásnak .és a be-
tevő falat biztositásának elemi gondjai után, a szaktanulmá-
nyokra essék a hangsúly. Minő távlat: az ország mimden tehet-
séges fiú- és leánygyermeke hoezájut az őt tehetsége alapján
megillető iskolához, az iskolában a minden anyagi gondtói
független őnépítkezés, 'szellemi tőltekezés jogához és kételes-
ségéhez! Nem riyughatunk, míg el nem ·érjü!k· ezt a pedagó-
giai egyenlőség-eseményt! Addig is harcolnunk kell a hozzá-
férhetetlen vagy megfizethetetlen tarrkö·nyvek,. segédeszközök
előteremtéséért, a szegénység kővetkeztében egyre aggasztób-
ban terjedő mezei jogászság, mezei filozopterség rákfenéje
ellen, a vizsgai szinvonal emelése, a diák-becsűletérzés foko-
zása érdekében, úgyszintén a kőztisztviseldi pályák erkölcsi'
meg anyagi megbecsülésének biztosításáért, kiilőnben az a
veszély fenyeget bennünk, hogy ifjúságunk józanul számító
elemei kiábrándultan hátat fordítanak az általában holtig tartó
nyomorúságot jelentő -értelmiségi pá1lyáIknak A társadalom és
az állarn nem tűrheti ezt a vérlázító rablógazdálkodést, ezt
a. tékozló zsugoriságot. Az -if'júság meg lehet győződve, hogy
harcában vele tartunk, nem ma értünk magunkért, hanem
Onőkért, fiainkért, leányainkért, a magyar jövőért. A jövő
nem a távozni készűlőké, hanem a frissen érkezöké,

De ne kalandozzunk el ilyen messzire!



Régen, a doktorráavatáskor ez az intelem szokott elhang-
zani: Libros consule ut ab aiiis discas, qui ante nos eegita-
runt, claude, ut- ipse cogites! Hallgassák meg mások V'~lemé-
riyét, ssívleljék meg elődeik tanítását, de mindent keHő kriti-
kával fogadjanak Kritika nélkül lehetnek kitűnő diákok, die
sohasern lesznek önálló embereik, még kevésbbé alkotá tudósok.
Tekintsenek a \ szakfanu'lmányoÍJ aránylag szűk eelláin túlra
is, szerezzenek általános illűvelt~'éget is, hogy az .alkotő munka
készségét elsajátitva saját lábl~fkon is meg tudjanak állni, hogy
saját megállapításokkal, eredrnényekkel bövíthessék, aktivi-
zálhassák az egyetemről magukkal vitt ismeretpoggyászt.

S'Oha ne felejtsék el, hogy emberi kőzősségben élnek, s
ezért életük minden mozzanatát iparkodjanak .a kőzőssés;
érdekeivel ősszhangba hozni. Fegyelmezett munkában tömö-
rűlve, éSZS2'J2'rÜenszervezkedve, mindig az erkölcs alapján
állva harcoljanak, hisz a ma és a holnap nem igér tejjel-
mézzel fotyó békés ,kánaánt, hanem kemény munkát, vas-
fegyelmet kővetel. Harcoljanak tudóshoz méltóan a kultúra,
.a humanizmus, a szabadság eszményeiért! Ne legyenek rab-
szolgák, de rabszolgatartők se!

Én rnindig úgy éreztem, bizonyára Önök is úgy érzuk
majd, hogy az egyetemen és az egyetem után végzett tanul-
mányok kőzben elsajátított ismeretek nemcsak gyakorlati
életcéljaink elérését, komkrét tudományos feladatok megoldá-
sát rnozd'itják elő, hanem a legnemesebb öröm és a tölkéletese-
dés forrásai is. Kívánom, jussanak ,el erre a magaslatra, hogy
önmagukban' megtalálják majd a sors. viszontagságai, az élet
megpróbáitatásai eller; védő pajzsot:srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá llás, vagyon, dicsőség,

egészség veszendőbe mehei, de az igazi műveltség vigaszá tól,

há tor ító derűjétől sem emberi, SMn természeti csapás meg nem

fosztha t benauinkei,

Ezzel Egyetemiink 1947/48. tanévet megnyitom ..
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