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N a g y te k in te tü .; y ü le k e z e t !

Mióta a magyar kir. tudomény-egyetem több
évek során át sajnosan nélkülözött, mert rendeltetése
betölthetésére ~és az, üdvös működésre' szükségkép
megkivántató, azon jogába visszahelyeztetett , hogy
választott tisztviselői által kormányozza önmagát, már
mind a négy kar részesült a szerencsében kormány-
nokot adhatni az egyetemnek, és ujonválasztott dé-
kánjai áltaÍ az isk. é,v/kezdetén s~ólhatniegyetemünk,
polgáraihoz. A hittudományi kar (mint prima inter
pares), az6ta más~dizben élv~zi a kitüntetést, gya- ~
korolja e jogát, és a bevett szokás szerint nekem e kar'
tanárainak mint választóknak bizalméből ez évi dé-'
kannak jutottt a tiszt ünnepi beszéddel nyitni meg a
tanévet. " ' , , " , '

Ném feledém azt, mit két -év előtt ediszes hely-
ről az akkori orvoskari , általam is mélyen tisztelt
dékán 'ur monabt.t, és' helyesen mondott, hogy ily al-
karommal eszmék' költése végett valamely az össze-
séget 'érdeklő fárgyr61'ken' ~rte~ezni, de nézetem sze-
rint 'épen ei az" mi 'a választást egy hittanárra nézve
ezerfölött nehézzé teszi. A bölcsészeti értékeaőt ai or-
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"vos 'és jogtudós is szivesen s érdekkel hallgatja, és az

viszont ezeket. Nincs ki figyelemmel ne csüggne a
történész századok eseményeit felelevenítő , megujító
elbeszélésein , ha ezek alapos kutatások eredményei.

Bámulattal hajolnak meg a természettudomá-
nyok ujabbkori 6riási vívmányai előtt. Nyelvészet.
irodalomtörténet, széptudományezrivel számítják a
szaktudósokon kivül is hiveiket. Kiki, habár szoros-

ban ragaszkodik is általa választott tárgyához, szor-
galmasban műveli szaktudományát, - szívesen nyujt-
ja mégis az elismerés borostyánját a más téren és
irányban működő tudósnak is, ha valóban tudős , ha
ővéi által ilyennek ismertetik el.

De parányi - ezt bizonyítani sem kell, mert
nyilvánvaló - véghetetlen csekély azok száma, kik
az istené szet , li hittudományok körén kivűl állva,

csak, néha-néha alkalmilag is kedvet éreznének egy

piIlantatot vetni' a tárgyára, tartalmára, végcéljára
nézve kétségen kivűl legfenségesb tudomány szenté-

lyébe, és mégis mily különszerű, meglepő tűnemény,
ha a legszorosb értelemben vett istenészet 'egynémely

kérdései, habár kis időre is, a templom, a theolo-
giai tantermek vagy a kath.: irodalom korlátain tul-

terjeszkedve , általánosabb érdeket gerjesztenek, ha
valami merészsége által talán inkább mint ismeretei

mélysége és alapossága által kitűnő szellem a taga-
dás terén zászl6t lobogtatván, egy-egy hatalmas lé-
péssel előre vágtat, és a kötetek ezreiben terjesztet-

nek a sophismák fényes köntösébe burkolt nem uj,
csak uj alakban jelentkező téveszmék, - akkor egész
táborát láthatjuk a hittudományokhoz érteni akaró
közönségnek, . és kiknek botrány volt a v:allás teréni
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korlatlan tovahaladáét békókba vei·ő egyház tekinté-
lye, fsltétleriűl {hódolnak egy -egy u"jmésternek.

Megelégedéssel és örömmel hirdetik.: hogy el-
multak azon 'idők, melyekben nem csak ct. bölcsészet

vala szoÍgálója fÍz istenészetnek , hanem' a tudomá-
'nyok összes againak csak anynyiban értékek és .je:.

lentőségök, mennyiben a tudományok tudomanya',
az ístenészethen "nyilatkoző legfobb {gazság félé ~e-

zettek. Nem tartozom azok közé, kik ama,' multat;

habárdicsőségteljes, és nagyszerf tettekben dús volt,
visszaidézni akarnák; örvendek én is az igazi hala-
dásnak, bármily irányban jelentkezzék az igaz, jó és
szép felé, hisz vallanom kell, hogya hittudományok

terén is létezik az, és kivánatos. "Dicendum est spe-
cialiter - ugymond Svarez de Fide, Disp. II. Sect.
6,NMLKJIHGFEDCBA1 4 de Ecclesia Christi eam crevisse in sapien-

tia rerum divinarum acquisita mediaute fide. Unde
quoad han c sapientiarn potuit esse etiam mutatio e't
varietas in Ecclesia. Nam in quibusdam temporibus,
videtur Ecclesia ahundasse maiori lumine et cogni-
tione, existentibusin ea illustrioribus doctoribus. quae
postea remitti potuit \.illis deficientibus, et iterum po-
stea crescere aliis advenientibus." De ha nem vagyunk

ellenei mint nem is lehetünk a tudomán y.haladásának,
és bizonyos' tekintetben függetlenítésének sem ,. még

kevésbbé hódolhatunk azon a másik végletet érintő

nézetnek, mely az istenészet és egyéb az egyetemek
által művelendő tudományok között összefüggést nem
talál, vagy találni nem akar; mely szerint a hittudo-
mányok kara, tekintettel az egyház védszárnyai alatt
keletkezett, pártfogása és vagyonából nagyranőtt
egyetemek eredetét, már csak köteles hálából és tisz-
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.tel~tp.őJaz ősi szokás irá.nt, -' még ugyan mindig az
első helyet foglalja el, de az ~ltala míívelt tanulmá-

nyok a~ áJtala' hi:t:det~ttigazságo~ .az ,egyetemi tudo-
;Il;lányQkszervezetében szükséges " ~iegész!tp yagy ta-
lán a .tudomdny-egyetem épületének betet~~ő részét
.egyáltalál;Jan nem .képezik. Épen .~ ki;)rüJakarnék én,
nagytekintetil Gyülekezet! némely eszméket fejteget-
.ni, .és kijelölni ama nem ok nélkííl kitűnő helyet,

melyet. az istenészet , a hittudomény az egyet~mi tu-

,dományok szervezetében méltán elfoglal, elfoglalnia

kell. A tárgy eléggé fontos arra"; hogy önmaga .is fi-
gyelmet ébreszszen , és ha méltan is tartok attól,
hogy az utolsó évek során át e szőszékröl jelesbnél

jelesb tudósok ajkairól lehangzott és közelismerést
aratott fényes beszédek után, ilymérvben legalább

nem leendek képes e díszes hallgat6ság várakozás~t
kielégiteni, azon gondolattal nyugtatom meg magam,
hogy ily férfiak körében a legutólsé hely sem disz-

.tele:l.

Büszke önérzettel tekint az értelemmel felruhá-
zotr ember az általa századokon át ugyan és csak
lassu léptekkel deomégis megalkotott , és folyton tö-
kéleiesítendö , bővít'endö ismeretek és tudomany bá-

·mulatra ragadd nagy épületére. K' habár'ő . csekély,
-véghetlen- iparényi pontot foglal el a földön;' mégis
megmérte .e földgömböt , magasságát; .szélességét,
mélységét. A csillagászat a mérhetlen térekben mozg6

· égi testeket rendezé, megmutatta útaikat, az" ég gé-

·pezetét. számításai körébe vonta: A természettan-ki-

fejtette a törvényeket, melyek szerint a mozgás és
· változás a-testek viIa~ábart történik; ésa vegy tan' az



6selemeket, melyek egyesüléséből vagy szétosilásáb61

a testek szál,'maznak 'vagy elmulnak , terjeszté elénk.
Mindkettd mélyen .hatott be a természet titkos mííhe-

lyébe. A természettudományok bensőbb összeköttetésé-
ből és érvényesítése által az orvosi, tudományra is uj

kerszak nyilt meg. - És míg az ember földi élete csak
percekig tart, transit sicut umbra az irás szavai sze-
rint, tekintete mégis minden időre kiterjed; a nyelvA és.

történettudomány a multat és nemünk őszéletét a je-
len elé tarja, A tudomány így nagyokat létesített,
de még mindez nem elégítheté ki az emberi. szellem
vágyait. A külső látható világ kifürkészése, a térben
jelenkezők ismerete, l a tapasztalati, az exact tudo-
mányok nem vezetik be őt a dolgok legbensőbb lé-
nyegébe, nem Ismertetik meg vele teljes, tökéletes
jelenWségöket. l\félyebben iparkodik behatni, létokát,
kimenetelét végcélját akarja megérteni az őt környező
dolgoknak és önnönmagának is. A tudománynak a
maradandó hoz kell fölemelkednie , ' T ahhoz, ami mint
valóban létező az egyesben, esetlegesben , és mulé-

konyban tükröződik; csak az tarthat m~r Aristoteles
szerint .is a tudós nevezetére igényt; k,i a dolgok első
okait és alapját fűrkészte. És evvel a kutatő szellem-

re nézve azon szükség áll be, hogy vonuljon vissza,
mélyedjen be önmagába. Sz. Ágoston az, ki a socrati-
kus: rllw,'ft 6HXVTÓlI-t megmagyarázza midőn mond-

ja: "noli foras ire, in teipsum redi, in interiore ho-
mine habitat veritas. (De vera religione 39, 72.)

És ezen önmagunkbai térés által' egy- uj maga-
sabb világ nyílik meg előttünk, a szellem világa, az'

eszmék birodalma, mely a bennünket környező lát-

ható világnál sokkal terjedtebb , sokkal magasstosabb.
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Ha eddig a külvilág törvényeit vizsgáltuk; megalapí-

tottúk, mosfí-a-ssellem mága lesz tárgya gondolkozá.
sunknak, De hoszszasnak kellene. lennem , ha a .böl-

esészetnek is :',azegyetermi tudományok összefüggő
szervezetébeni helyét, fontossagét , nagy jelentőségét
tűzetesen.,akarnámí kimutatni ; és emellett oly, ügyért

kelnék sorompóba, melyet'ugY,sem tagad-senki, Az
évezredek-hosszu sórán 'át emelkedett bölcsészeti rend-
szerek iugyan romba dííltek egymásután,A f az' épület

egyes köveit hagyván csak a tán szerencsésebb utő-.

doknak. az ujraépitésre; és nem is csalatk'oztak, meet
annyi csalódás, annyi' eredménytelen, munka, a gon-
dolat nagy tengerén szenvedett annyi, hajótörés után

ujra akadtak férfiak, kik vállalkoztak a nagy szellemi
munkára, ésnem is fognak hiányozni soha, kik az,
elejtett fonalat felfogva, tovább fűzzék a gondolat vi-

lágában;" És mi üdvözöljük" örömmel kisérjük a ne-
mesirányu , a jóakaró törekvéseket azon szilárderős
meggyőződésben, hogy az ész,á 'való bólesészet igaz-

sághoz, az igázság Istenhez vezet, ki már Plat6 sze-
rint (De Rep; VII. p. '522,50.)' am'oTo aAr;&Er;:
azaz maga az igazság. De ha a bölcsészetnek, külö-
nösen fö- és középpont jának, a bölcseleti isten-tannak

jelentősége és jogosulfsaga kétségkivűli, akkor ön-,
kényt következtethetünk a 'positiv , vagy .tulsjdonké-
penicistenészetnek 'az egyetemi tudományok sserveze-
tébeni .lielyére iés méltóságára, -r-r--. és ev:vel közelébb

jutottam tárgyamhoa. _ '

A szellemi lélek' nincs gátolva - sőt ellenkező-
leg ép ebben fekszik legmagasb -és legszebb feladása

- högy fokról fokra, haladva, a véges jeleJ?lségek so-
rosataban , az istenihez felemelkedjék'; miért is lenne
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előle Isten elzárva? Hisz ő "az, a ki van" (Exod. 3,
14.) azaz a lét telj e, a lét és igazság oceánja, maga

az igazság, minden pedig, ami létezik, a lábaink
alatti porszemtől egész az istenségig megismerhető·,
és azért' tárgya ismeretünknek. A lélek azért megis-
meri az igazságot - de nem minden igazságot, és

nem a legtökéletesebb m6don. Mert lelkünk gondolata
nem az absolut gondolat, hanem inkább egy esetle-

ges, föltételes állag tevékenysége, és ép azért szinte
viszonylagos és véges, működéseiben korlátolt, és a

külvilag' befolyását61 függő, tehát ismerete soha tö-

kéletesen nem teljes, kimeritő , hanem folytonos ha-
ladásban csak' mindinkáb megközelítő. Csak Isten is-
meri meg tökéletesen míiveit , mert gondolkozása te-
remtő gondolkozás. A viszonylagos megismerés ter-
mészetében rejlik ugyan a folytonos haladás lehetsé-
ge, de épen ugya tévely lehetősége is. A csalhatat-
lanság bárhol jelentkezzék is, mindig az isteninek jel-

lege. Azért a tudományok fejlődésének és haladásá-
nak története, egyszersmind története az ember szel-
lemének, ki mint szorgalmas bányász mindig ujra le-
száll a setét és mély akuába, hogy az ismeretnek ara-

nyát napvilágra hozza, mely igazságot keres és talál
is, de nem minden igazságot, és csak ritkán egészen
tisztán, és menten a tévedés salakját61, csak folyto-
nos .küzdelemmel , az éjnek homályával, mely az is-

meretek országa felett elterül.

Mély-jelmÚőségű, örökérvű azért az apostol ama

mondata: "Cognoscimus ex parte, videmus nunc' per
speculum in aenigmate," - De ha az emberi megis-

merés nem az ,absolút megismerés, akkor az ismerő
léleknek határ van szabva, melyen túl a legélesebb
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szemsem lát, hanem épen ezen korlát az ismeret egy
fensőbb világára, az igazság uj honara utal és ,az em-
berben egy más szükséget ébreszt, mely ép ugy igé-
nyel kielégitést, mint tudomány-szomja, és ez - a
hit szüksége. Az ész ugyan az igaznak és jőnak , a

jognak és igazságnak eszméit magában hordja, ezek
pedig benső kényszerítéesel Istenhez és halhátatlan-

sághoz vezetnek, de azért még sok talány megfejtés,
sok kérdés válasz nélkül marad. "Mennél tovább

halad - ugymond Pascal "Pensées II., Art. VI. L"
- a gondolkoz6 lélek kutatásaiban , annál inkább
kényszerlll elismerni, hogy végtelen sok van, -miket
nem tud!" de épen ezért főfeladása és kötelessége
vizsgálni és kutatni , vajjon az isteni lélek a véges

értelmiségnek a természeten és észen kivűl más mő-
don nem, nyilatkozott-e , ha nem jelent-e meg azon

"isteni ige", mely után Plato sóhajtozott , hogy "raj-
ta mint biztos járművön az élet zivataros tengerén

áthaj6kázhasson." Vagy talán lehetetlen, .hogy a te-
remtő szellem a,teremtett. szellemeknek kin yilatkoztat-
hassa magát ugyanazon mődon , melyen ezek kölcsö-

nösen a legbensőbben érintkeznek - az 'ige által?
Igen, az örökkéva16 örök igéjét küldé és .ez

megjelent 'a földön. Elérkezve tehát azon ponthoz,

hol az ész ereje elhágy - a hit veszi kezdetét. De a
hit nem alanyi igaznaktartás , nem önkényszerü vé-

lekedés, nem könnyenhívf naivitás" nem a, képzelő-
dés alkotmánya, hanelll inkább Pascal-nak helyes ki-
fejezése szerint az észnek legfőbb .ténye , mely saját
végessége "és korlétoltsaga tudatában, tudományos

uton és egy minden .kételyt kizár6 evidentiával a ki-

nyilatkoztatás tényeinek igazságát és va16~iságát meg':
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ismervén ~ és az. igazság gy<$ztes.erejének: hődolvdn ,

a kinyilatkoztatds tartaImát szabadon elfogadja. .
"Háromféle - ugymond Maine .de Biran "sa

vie et ses pensées" par Naville - az ember-élete -

az állati vagy szerves élet, azután a középen álló., a
szabad és igazán erkölcsös ember élete. De ezen má-
sodik fölött még egy harmadik is van, mely tevé-
kenységének kútforrását valami magasabban bírja; a
második észszerűen szabad élet csak azért látszik neki
adatva lenni, hogy ama harmadikra felemelkedjék,
mely magasabban áll, mint az érzékek élete, maga-
sabban, mint az ész és akarat élete., Az igaz bölcse-
lem épen abban áll, hogy ezen harmadik, magasabb
életet elismerje, mely a lélek minden tehetségeit fel-
emeli, megnemesíti, de melyre önnönerejéböl fel nem
emelkedhetik, mivel az Isten Szentlelkétől indul ki,
a ki lelkeinket be tölti."

Ezért a népek valláserkölcsi élete kezdettől fog-
va mindig a kinyilatkoztatás kútforrásából a hitből
táplálkozott. - Nem az észismeret kizárásával, ha-
nem inkább az evveli legbensőbb kapcsolatban; nem
ellentétben a tudománynyal - mert az igaz.ság mi-
ként mondhatna ellent magának - hanem inkább a
tudomány eredményeiből kiindulva, ezekben gyöke-
redzve , ·és $lZ értelmiség legnemesb tehetségeit szol-
.gálatába fogadva - a hit tudományt teremtett, mely
.hasonlít a mélyenkomoly titokteljes dómokhoz, me-
Iyek nagysága, magasztossága annál jobban nyilvá-
nul, mennél tovább ssemléljük azokat.

Fidem - ugymond sz.Hilarius De TrinitateNMLKJIHGFEDCBA1 1 .

2 0 .non nudam apostolus, ac in.opem rationis
reliquit, quae quamvis potentissima ad salutem sit,
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tamen nisi per doctrinam instruatur: ... non retinabit
constantem obnitendi securitatem. Az isteni lélek.által
táplált és termékenyített emberi szellem az istenésze-
tet , a hit tudományát .létesíté , mely tudomány on

alapszik, az áltudomány ellenvetéscit legyőzi, és tu-

dományhoz vezet. Egyedül a keresztényelern az, mely
istenészetet, hittudományt teremthetett; az ó-kor val-
lásaibirtak hitregékkel , de nem istenészettel. Egye-

dül, a kerésztény vallásnak van theologiája, ez kizá .•

rólag bírja az igazságot, és benne oly hatalmat" mely
semmitől sem fél, semmit sem ignorál.

Az értelmiség hősei, a legfenségesb szellemek
azon táplálkoztak , és általa elégíték ki vágyaikat;
évszázadokon és ezredeken át követ kőre rakva dol-
goztak e magasztos épületen, mely minden igazán
emberit magában foglal, hoÍ minden tehetség és szük-

ség, minden nemzeti sajátság és egyedi tulajdonság
helyet talál. De nem mintha a míívet befejezni akar-

ták, vagy tudták volná - hanem inkább ,ők.figyel-

meztettek a haladásra, és a hittudomány haladni fog
és mindinkább gazdagabban, termékenyebben kifej-
lődni. Ugy azonban', -hogy szemei előtt tartsa, a hal-

hatatlan lerinei Vince ama mondatát: Fas est, ut pri-

sca ilIa coelestis. philosophiae dogmata processu tem-
poris excurentur , limentur ~ poliantur , -sed nefas
est, ut commutentur, nefas ut detruncentur ;' ut mu-
tilentur. Accipiant licet 'evidentiam, lucem , distin-
ctionem, sed 'retineant necesse est plenitudinem , in-
tegritatem, proprietatem, - Minden , mit az emberi
szellem ismereteiben kivívott, a természetben és tör-
ténelemben, -az érzéki és érzékfölötti világban, mit a

csillagos ég hirdet, mi a föld porába:i,i~}lakozik, a
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Metaphysika minden vívmányai, az Ethika összes tör-
vényei, mind a hithez vezet, bevitatván, felvilágo-
sítvén , megerősítvén igazságát: "az ész mintegy elő-
szava lesz igy az Evangeliumnak." Demegfordítva

is a keresztény igazság minden egyes tana élénken
világítja meg a tudomány és élet összes téreit , ugy
hogy épen általa a világ és az emberiség éleményei ,

és törvényei, sejtelmei és tévedései legmélyebb és

legkielégíWbb magyarázatukat lelik. -- Az egyház
volt" és csak is ez lehetett, mely a tudományok egye-
temességének kifejezést, és életet adott a tudomán y~

egyetemek alkotásában. Az ó-kor ugyan néhány ki-
tünő tehetségű és szellemű férfiaiban sejdíté a tudo-
mányok egyetemességét, mert Cicero szerint - De
orat. Ill. 6, - ,,-gst ilIa vox Platonis vera, omnem

doctrinam ingenuarum et humanarum artium una
quodam societatis vinculo contineri;" -- de senki kö-
zölök mindannyinak, a benszülöttnek mint az ide-
gennek, a legalacsonyabb sorsunak is jogát a tudo-
mány és nevelés jótéteményére. el nem ismerte. Miu-

tán a külsö kedvező körülmények elérkeztek, és ama

nagyszerű mozgalom szállta meg a lelkeket, mely a
l1-ik 12:'ik és 13-ik századot jellemzi, és férfiak tá-
madtak mint Anselm, nagy Albert, Tamás, Bona-
ventura, halesi Sándor, mintegy önmagából fejlö-
dött ki az universitas magistrorum et scholarium ke-
rétéből az universitas scientiarum et facultatum , a tu-

dományok öszszervezetének eszméje, mintegy kép-
mása az isteni észnek az emberi ismeret minden ágai-
ban, alakjaiban és lépcsözetein, melyek mind miként
a napnak a prismában megtört és azétszért sugarai

közös eredetükre , minden igazság" napjára vezetnek
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vissza és utalnak. Világos öntudatával birt ennek IX.

Gergely pápa, midőn a párisi egyetemnek tervezett
szétosztésa , mint a tudományra káros hatásu ellen

tiltakozott,' és Bonaventura "de redrietione artium ad
Theologiam" című míívéberr; mely dusgazdag' eszmék-
ben és érdekességét még it jelerikorra nézve sem vesz-
tette, ezt tudományosan fejtegette. Az egyetemek
eredete, lényege es történelme még hangosabban szől
azoknak az egyházzali kapcsolata és az összes tudomé-'
nyoknak ~ hittudománynyali összefüggése mellétt, Az'
egyház 'öléből kiindulvén " az, egyliáz javaihól :alapít-
tatva, egyházi alapítványok által fóntartatva, az egye-
temek egyházi jellege mindenütt is fel volt ismerhető.
És különösen a hittani, az istenészeti momentum volt

az, melyre az egyetemek nagy alapítói a fősulyt he-
lyezték, ebben látván az egyéb egyetemi tanulmányo-
kat is 'összefHzö, testvéresítő elemet, és legfőbb mél-

tóságuk alapfeltételét. És valóban, minélinkább mé-

lyedbe a lélek a tudományok egyes ágaiba, iparko-
dik a dolgok fő és végokait , eredetoket- és celjaiKat'
kiftírkészni- és. mely )elentőségökrOl JelviIagosítatni,

annal inkább 'is jút tudatára azok benső', lényeges'
összefüggesének , és vezeftetik a közös 'középporitig;
melybén a sugarak,A az emberi .ismeretek tágas biro-r
didma minden pontjaiból kiindűlvaii találkoznak -
Istenhez, ki' maga az igazság,' és miriden iga'zságot
magában;foglal." "Quam' amplavest ifJa, ,veritas1;-' ,

mond Anselm. Prolog. c. 1 4 - "in, qua est omne ,

quodverum est, et extra' quam nonnisi nihil et fal-
sum .~st ?" És ezzel az istenéazet. állása, széniben a

többi tudományokkal í egész átalánosságban és elvi-
leg volna érintve;' az' egyes tudomán yokra.nézve elég.

leend ezt néhány vonással röviden ecsetelni,
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Ha a természettudomány nevét egész mértékben
mega karja érdemelni. akkor a tények észlelésével és

megállapításával, a jelenségek rendezésével és' osztá-
lyozásával nem fogja feladását bevégzettnek tekinteni;
mindezek által csak mintegy az előfeltételeket készís
tette el a világtervezet megérthetésére , mert végre is

igaz marad, hogy - miként ezt Keppler is mondja
- a, természettudománynak is végcélja és fela'dása;;

hogy felemelkedvén, Isten örök 'gondolatjait mintegy

utángondolja. "Ista contextio creaturae - mondA SZ"

Ágoston, enarr. in ps. 144 - ista ordinatlssima pul-
chritúdo, ab imis ad summa conscendens, a summis
ad ima' 'descendens, nusquam ínterrupta , sed dissi-
milibus tempsráta tota laudat Deum. Quia cum eam
consideras , et pulchram vides, tu iri illa laudas Deum. "
A természettudomány így tetméssetbölcsészet lesz és

megoldását leli azon kérdéseknek , melyekre a tapasz-
talás - empirie - maga kielégítőleg soha sem vá-
lassolhat. Jósnővé lesz; ki a természet néma hangját,
megérti, és megfejti a képjeliratókat ; melyeket az'
isteni Teremtő keze a földporába ugy,' tniként az égi:
testek mérhetlen térein l' elhelyezett A természettudo-
mány igazán természeti "istenészetté , theologia .natu-

ralissá válik, "Isten mű\?-einek könyvévé .és- ma'sodik

szentirássa. "" ;,Volumen' operum Dei '-' mint verula-'

mi Baco mondja - tamquam scriptura altera. " '
Ha igy a természet mintegy isteni jelviség, melyr

ezer és ezer képek- és alakokban az emberi szellem-
nek az Örökkéva,lónak góndolatait nyilatkoztatja ki,
az isteni még sokkal magasabb és hatalyosabb mődon

nyilatkozik az emberiség életében, nemünk nagysaerű

mozgalmaiban - a történetben. Ez kell, hogy ve-
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zessen azon utakon, melyen az emberiség Isten ál-
tali teremtése óta haladott az örökkévalősdg békejét
keresendő, NagyA sző , az általános történelem szava,

az egész mindenséget, az élet, mozgás, tevékenység
egész világát, mindent , .mi földünkön valaha volt
és az- emberi- szellemet foglalkodtatta, mindezt akarja
velünk megértetni eredet és. fejlödés , kiindulás és

végcél, ok és okozat, haladás és hanyatlás .szerint.
Nem tervnélküli véletlen, nem vakon működö el'6k

játéka, nem emberi hatalom éHszámítás, nem a dol-
gok véghetlen körfolyama az, mi a történetben nyi-
latkozik. A történelem feladása inkább -a.z lesz', hogy
a jelenségek, (a tünemények) változatosságáb:;m, és
különféleségeiben a magasabb egységet felismerje,
azon törvényt kimutassa " melynek minden történeti
hatalmak alárendelvék , mely mozdulatlanul áll az
egymás ellen harcoló elemek felett, mindanynyin
uralkodik, mind anynyit intézi és igazgatja. Nem Isten
egyedül az, ki közvetlenül és m in ti e n t t e v 61 e g
nyul be a vilagesemények menetébe, és nem törődve

\.... , -

a halandőkkal , azok i~ányát, és célját ssabályozza ,
de az ember akarata .és ,a természettörvények változ-

hatlansága sem kizárólag az, mi által a világtörté-
neti események feltételeztetnek. A történész e két "el-

lenkezf irányt magasabb egységbe fogja tudni. egy-
befűzni ,. szem elött tartván az isteni ,. és öröktől fogva
meghatárosott tervet, melynek keresztülvitelében a

népek tökéletes szabadsággal ugyan, de mégis egy
fölöttök álló szellemi hatalomtól irányoztatva ".fáradoz-

tak,' és melynek végre még a bün is kellett, hogy
szolgáljon.
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Valamint a természettudomény ,;n..flyen h,at~án

be fölqünk belsejébe, ~gy hatalmas catastropha nyo-

maira akad>, 'melynek szükségkép -;ö~t,énnie. kellett,
és mely földünknek jelen alakzatát adta; szintugy a
törtépész is ~g~sz' bizonyosséggal és Men,mon.dhatla-

:,nu.l gYQzqdik meg, egy; hatalmas, nagysaeríí , y:égzet-
tejjes mozgaloraröl.; _melAy az egész emberiséget meg-

-r~zkodtatá és a do.lgok uj rendjét megalkoté. A ke-

lfe~ztériy' egyJláz .m~galaRítá~a, egy, évezredeken ,át
tárté. előkészül~t és fejlődés befejezése, és egyszersmint
.egy' uj világrend kezdetpontja. A Kril'iztus elötti és
.utáili világ, ez volt és lesz mindenkorpn a .történet

legegysz.erűbp és leghelyesebb I felosztása.j~s valéban
a nemzetek 1 és vezetőik - évezredeken át 'küzdöttek ,

hogy önön dicsőségök hirdetésére emeljék.ja diadal-
iveket , és a keresztéri ység volt az, mely. ezeken át

vonult be ra 'világba. Mélyen vetették meg birodal-

maik alapját, és ez alapköveken Krisztus nagy földi

erszaga-omelkedett, ez épen a tprtén~t ,:qagy csoda-
-ténye 'i.'hogy minden a nélkül, hogy sejteIlr~,,;akeresz-
tényelemnek kényszerűl szolgálni. Mily . lélekemelő
'látni, Dérius, .Cyrus, nagy Sándor, ft ,r9IJil3;ia~,.Pom-
pejus., ,Il;erÓdés., mirrdanynyian miként-mttködtek az
evangelium dicsőségének elökészíjésére, Nagy Sándor

birodalma felcszlik , a viléguralom , R9mára , megy
által, a D.,~Pé.ltteJ.~irttet~.ide .irány,ul. De ft~ imperator,

Ici .diadalrrienetbén -siet a eapitoliumra ~upiter templo-
-Ipába a-népek fejedelmeit kocsijéhoz bilinoselve , miu-

.tán a. Jélvílá:got, meghődította-, .:és össz,es1 népeit, egy

jogar ralá hajtotta, -nem is)~jdít~,. chogy ö egy maga-
sabb hatalom érdekében kijzdött... A történelemnek a

keresztényelemmeli eme mély és legbensöbb ka~cso-
2
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latának végokát nem nehéz belátni. A keresztényelem
nem csak az eszmék egy nagy világa, hanem épen
ugy, és pedig elsőrendü szent tény, és azért élő his-

tóriai hatalom.
Ha a mondottak után a szellem, az anyag, a,

természet és a történet tudománya minden lépten az

istenészet körébe is vezet, a jogtudománynak a leg-
főbb valláskérdésekkeli legbensőbb viszonya és kap-
csolata kömiyen leend kimutathat6. Mert a -jog nem
önkényszerű aggregatuma a parancsoknak és it tila-
lomnak , nem öszlete a gyakorlati eljárásoknak és fo-

gásoknak, hanem inkább egy része az isteni világ-
rendnek. . - Mindenekelőtt maga a jog eszméje egy
legfőbb alapelvet, melykútforrása az Ethosnak, és
végoka minden kötelezettségeknek , szükégkép köve-

tel. Ez pedig a véges szellem világ határain kivül ke-
resendő, a mindeneken uralkodó és mindeneket ren-
dező legfőbb törvényhoz6ban, ki mint absolut érte-

lem, ős- és előképe minden létezőnek, maga a leg-
főbb erkölcsi jó. A véges értelem nem alapítja meg
az erkölcsi törvényt, mert ez előtte és fölötte áll, 'és
létezik, ez csak a szem, mely látjaAj a hírnök t ki

közzéteszi. Ezért mondá már Cicero is: "Lex vera
atque princeps ad jubendum et vetaridum ratio est re-
cta summi Jovis." Plato is a törvényhozást nem az
emberek, hanem Isten művének lenni áHítja.

És ki szent Pál apostolnak az elöljárók és alatt-
valók közötti viszonyróli fejtegetéseit olvassa, köny-

nyen felismerheti, hogy az annyiszor idézett: Non
est enim potestas nisi a Deo, a non est enim jus, nisi
a Deo-val tökéletesen párhuzamos.

A jogtudós ezenkivül alig fog egy lépést tehetni
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tudoménya történetében anélkűl , hogy fel ne ismerje ,

az egyház messzeterjedö hatását és befolyását a jog
fejlődésére mindenütt,· hisz egész modern törvényho-
zásunk a keresztény világnézet és erkölcsök kifoly-
mánya, ~ keresztény szellem gyümölcse. A humani-
tás a sző legnemesb értelmében, a rab- és örökszel-

,gaság megszüntetése, a józanértelmű egyenlőség, jo-
gosultság az állam minden hivatalaira és méltóságaira,A
;3 , lelkiismeret függetlensége az anyagi, a világi hata-
lomtól, a királyi méltóság mélyebb megalapítása és

szentesítése ugy miként a politikai szabadság, egy-

szóval összes politikai és erkölcsi kiképeztetésünk a
szazadokon át mííködö , lassan, de folyton haladó ke-

resztény vallásos igazságnak mííve volt.

"PoJgárisodásunk lét-ekai között - (mond Gai-
zot Histoire de la civilisation p. 80) egy kitünően je-
lentkezik, és tárul fel lelkünk előtt: a keresztény
-egyház. Az azon korb eli keresztények között, a ke-
ressténység papságában voltak férfiak, kik mindenröl

gondolkoztak, minden nagy erkölcsi és társadalmi
problemakröl , kik mindezekről határozott elvekkel,
mély meggyözödéssel birt ak , és erős akarattal azok

érvényesítésére, keresztülvitelére. Soha társadalom
'Oly mérvben és kiterjedésben nem munkalkodott és

.iparkodott a külvilágot assimilálni , mint az egyház a
középkor századaiban. Megtamadta a barbárságot
minden pontjain , hogy legyözze, és erkölcsileg ne-
mesítse." "Európa - ugymond Wrndíschmann -
.azért jutott az ismeretek, a műveltség, polgáro-
.sodás magas fokára, mivel az istenészettel kez':
<d-ette, és mivel -az összes tudományok ez isteni

2*
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törzsbe' beoltva , és-innét szíván: az éltető nedvet,
ssemlatomést : növekedtek." É.8 e jelenség mélyebb

okát adja Cousin - Cours de 1819, 11 part. p. 339, -
midőn mondja: a "tudomány egy'aga Sem fejlődhetik
üdvösen, hacsak' nemA 3,'1 fő- és egyetemleges tudo-

mán y ölében, ez. pedig fo- és végelveit az1 Istenröli j

tudományb61 meríti." !,

Egyetem tehát hittani kar nélkül törzs volna,
melynek feje hiányzik.

A vallási igá~ság nem tapasztalati', " nem specu-
lativ , nem is hitbéli egyedííl , hanem kiindulási pont r
és végcél 'az ismeret-összes világára nézve, "'.azonma":

gasabb egység, "mely az igazságnak szétszóit lliang-
jait kellő, szabatos ös'zhangzattá 'alaR:ítja;' a közép-

pont, hovd vezetnek mindazon utak, melyeken a tu-
domány halad , legyenek ezek bármenynyire is kü-
lönfélék , és a felületesen szemlélö nézete szerint egy-

mást61 idegenek. A gyermeknek még csak tökéletle-
nűl képzett tudalmatél egész a szellem azon höseiig ,

kik a tudomán ymagaslatára jutottak" a hivatása
szűk körében .mosgő munkást61 egész- a tr6nig, és az
állam élet irányadó, intéző hatalmasokig nincs egy
pont! hová világosságot, tisztulást, emelkedettséget
nem hozna, hol magasabb' bölcseséget és éjetet nem
!étesítene. Benne a. legfőbb, legközösebb . és legál-
dásdusabb hatalmat birjuk az ismeret- és tény-, a
földiek- és földöntúliakra nézve. Eszményi szépségi:í.

képeket tár, a lélek elé, melyek maradand6k, el nem
halaványulnak soha, és melyeket összezúzva .a· rideg
való' soha sem dob lábaink elé. Megnemesíti örömein-

ket, és megdicsőíti fájdHlmainkat, Q egyed_űl .ado~tt,
a fájdalomnak 'jelentőséget, mint Thiers a tulajdonról

\ ,>-
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irt munkájában oly szépen mondja. Még- a halál
gyászmezején 'is, _hol az emberi bölcseség fejét ko-
nyítja:, és-megseíínik szólni, az élet igéjét, szebb Jé ~
soha meg nem szűnő napok korányát hirdeti. Az ,ösz:'~

szes tudomanyok szolgálatában állanak, ő pedig az.

igazság, Isten -szolgalatdban. '
A természet kivűlről, a szellem belűlről , a ki-

nyilatkoztatás felűlröl , ez azon hármas forrás, mely-:
böl az igazság folyója fakad. Merítsünk belőle ameny-

nyit csak lehet, és bárhol jelentkezzék a tudomány
és a vallás, a kinyilatkoztatott igazság közt ellentét,

legyünk meggyőzödve, hogy ezen ellentét csak lát-
szólagos, az igaz tudomány legyőzte mindeddig az
ellentét eme látszatát, és a jövőben is le fogj.a győz-

ni" bármilyakadályokkal kellend is megküzdenie.
Régi a vallási igazság, de nem öregedett azért; régi,
de mindig uj, mint Isten maga, ki Krisztus szerint
örök ifjusággal áldotta meg és ruházta föl, _azért

egyedUl állhatott ellent azon hatalomnak, melynek
emberi alkotmány soha ellen nem állhat: az időnek.

Ha valaki azért megkisértetnék, hogy az emberiség
eme legszentebb érdekeit, az istenészet által képvi-
selt vallási örök _igazságokat -megtámadná, Platoval
- De Legg. X. p. 888. 40 seq. - imígy szélhat .••

nánk: hozzá:A r "Fiam, te még fiatal vagy, és idők
folytával sokat jelen állításaidból meg fogsz változ-

tatni , talán épen ellenkezőjét állítván;, azért ne itélj
még véglegesen ezen legfőbb kérdésekben, mert amit
most csekélynek tartász, az a legmagasztosabb, t. i.

megismerni a valót az istének felöl, és nemesen élni.
Ezekre nézve komolyan akarok szélani hozzád ésha-

zugnák nem fogok találtatni. Sem te , sem. elvroko-
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nid nem az elsők, kik az istenekrel igy vélekedtek,
hanem ,találtattak minden időben ily lázasok - töb-

ben vagy. kevesebben - kik hasonlóan vélekedtek.
És miután sokakkal közőlök társalkodtam , mondha-
tom neked, hogy azok közől, kik ifju korukban ez
isteneket tagadták , vénségeig egy sem maradt meg
e véleményben. Azért fontolj meg mindent jól, és

ne vétkezzél az istenek ellen."
Nagytekintetü gyülekezet! A tudományok ősz-

szes ágainak kapcsáról, a hittani karnak az egyetemi
tanulmányok szervesetébeni őt megillető helyérőlA sző-

Iottam , az ekörűli gondolatokat nem anyn yira kifej-
tettem, mint inkább csak főbb vonalaiban érintérn.

Sokan jelenkori hittudósaink közől ugy, miként a ré-
gibb időkben, és sokfélekép iparkodtak széles kö-
rökben az efelőli meggyőződést terjeszteni, és bár

válnék, e meggyőződés általánosabbá, ugy hiszem,
társadalmi viszonyaink nem kárt, hanem inkább hasz-
not meríthetnének belőle. Európa legműveltebb nem-

zeteiben akadunk férfiakrac. a polgári rend, minden.
osztályaiban, kik a nyilvános élet küzdterein , az or-
szág képviselői között a szószéken vagy a kormány
tanácsosai, között , kik midőn a társadalomban is két-

ségenkivűl nem befololyás nélküli vallásos kérdések,
a nép legszentebb érdekei forognak szőban , nem fel-
kapott divatos szólamokban , hanem alaposan be-:
szélnek a tárgyhoz, és a kölcsönös megértéshez, a

viszonyok szerenesés .megoldásához nem keveset já-
rulnak. Azért szabadjon nekem befejezés gyanánt né-

mely megjegyzéseket. kockáztatnom. Néhány. éve "
hogy e helyröl is mondatott, miként koránsem elég,

ha az egyetemi polgárok kizárólag csak szaktudomá-



I
j

IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

1·

I

23

nyokkal foglalkoznak A szaktudományt tekíntsék ~
ugymond -- munkának, az általános mííveltségre

vezető tudományok tizése szolgáljon szellemök tágu-
lására, élvezetnek, mert a .munka váltóztatása felér
a 'pihenéssel! Vajjon oly egészen idegenszerii , kü-
lönc -kivanalomnak fogna-e tekintetni ,ha az "álta-
lánosnak mondott műveltségre vezető tudományok kö-

rébe az istenészet egynémely tárgyait hevonnám?

Hogy a több közől csak egyet említsek, nem volna-e
az egyházi történelem, a theologia ezen valóságos
kis compendiuma, rövidléte ép oly élvezetteljes, mint
ismerettágító tanulmány a nem theologusok számára
is? Az egyhazi joggal foglalkozó joghallgató nem
fogna-e sokat, mi e tudomány körébe vág, .világo-
sabban látni, a történelmi fejlődés utain mélyebben

behatni. Emellett hány téveszme, előitélet és "elfo-
gultság dőlne romba, mí mindenesetre csak előnyös
lehetne. A pro fán , az általános világ-történelem az
egyházi történettel legbensőbb kapcsolatban van, az
utóbbi az elsőnek kiegészítő részét képezi, nem fog-e
tehát minden tekintetben mélyebb, alaposabb, kielé-
gítőbb eredményeket szűlni , mindkettőnek egyesített,
egymást kölcsönösen átható tanulmányozása.

Többször hallottuk a mult_é.Yeken-.át e (

~.!l is a tan, és tanulási szabadság áld~sait, n~gy
horderejét fejtegettetni. Különféle szempontokból és

minden oldalról szőlottak a dologhoz. Nem tartha-
tom feladatomnak az egyes nézetek es védvek ité-

szetébe bocsájtkozni, ha megvan azon alap, azon
nélkülözhetetlen feltétel, mely nélkül egy tanrend-

szer sem fog soha is célhoz vezetni, és mely as.egye-
terni polgárok tudornény-szomjaban és szeretetében
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'rejlik, es a fenséges feladás és hivatás tökéletes át-
, érzésében; ha ez a "kelet népeH. ifju és remén yteljes
-sarjadékénak talán veleszületett kényelem- és élvsze-

'i-étetén diadalmasan győzedelmeskedni fog j' ha e hon'

bölcseinek-anynyiszor ismételt intelme "hogy késni
nincs 'időnk s megkeIl kettőztetni iparkodésunkat" a
pusztában' kiáltozó szavaként , nem' fog elhangzani,
akkor . nincs kétség benne, hogy a tanszabad-

ság is megtermendi gyümölcseit. Egy azonban két-
-ségen' felűli, hogy az ujabb szabadtanrendszer .által ,
az egy-Iiitteni kat kivételé.vel.('a; többi tudományka-

rok ezerosabban füződtek egyméshoz , tantermeiket
kölcsönösenmegriyitak eg;ymásnak;' és'mint a több-

évi 'tapasztalás .mutatja , azok netn csak szorosan . a
száltudományt keresők által, látogaíta'tnák. Talán
örömmel töltene el sokakat, ha látnák, miként a

hittudományi kar e tekintetben is testvérkaraival sz0-
rosabban-füzödik egybe, A jog-,. orvos- vagy bölcsé-

szethallgat6k százai között. talán fognak találkozni,
kiknek nézeteivel kifejtett véleményem találkozik.

r Nem érzem SZÜKségét annak, tisztelt egyetemi

polgárok I hogy az uj tanév kezdetével önöket figyel-
meztessem azon köteles tiszteletre, melylyel minden-
rendü felebbvalóknak tartoznak; és, azon nemes ma-
g-atartásra, melylyel önnöninagoknak -fognak legin-
kább"becsületet széresni,' Szerenesés yagy~k .bistos
helyről értesülhetni , hogy ő excellentiéja Felséges

-Urunk-' és Királyunk helytartója, f ki egyetémi tan-
ügyünk és.önök ..egyetemi· polgárok iránti legélénkebb
-érdekeltségének . anynyi 'jeleit, adta, a -mult- évbeni
viseletökért magas' megelégedését kifejezni kegyeske-

dett. Nem mondhatok tehát önöknek egyebet, nem
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.adhatok jobb baráti tanácsot, mint hogy iparkodja-

nak a jelen tanévben is a megelégedés ily becses nyi-

latkozatára érdemesíttetni.
A Szentlélek Istennek, az igazság lelkének, a

felíilröl származ6 igaz bölcseség adományoz6jának se-

gélyét könyörögtük le csak imént, hogy a megkez-
dett tanévben áldás legyen törekvéseink en , dús siker
koszoruzza fáradalmainkat. De ha nem egyedűl hö-
dolat az őrségi szokás iránt, hanem azon hitbeli meg-
győződés vezetett Istennek felszentelt csarnokaiba ,
hogy "minden ajándék felűlröl , a világosság Atyjá-

tól származik", e meggyőződés azt is fogja eredmé-
nyezni , hogy az év folytán, az istenitiszteletet pa-
rancsoló egyház rendeletének is szivesen hódolan-
dunk, hogy Az, ki a kezdeményezés malasztját adta,
nyujts on erőt a kitartásra s a ma megnyitott tanév
szerenesés és sikerdús befejezésére.
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