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"Minél feljebb állunk; annál alantabb állóknak vél-

jük magunkat" mondá Cicero, és úgy vélem, hogya bölcs-

nek e mondata nem leplezett álszerénység, hanem a leg-

tisztább meggyózddésnek volt kifejezése. És valóban állá-

sunkkal párhuzamosan emelkednek terheink is. Kötelmeink

sokasága, a felelősség sulya, hatáskörünk terjedelme, ügy-

társaink méltósága, a reánk bízottak száma és értéke,

mind ezek nehezednek vállainkra, - inert mások terheit

viselni, érdekeiknek alárendelni a magunkét, mindnyájan

örködni, feláldozni magM mindnyájáért kötelességökben

áll azoknak, kik az ügyek élére vannak állitva. Igy fogom

fel mcstaní állásomat, ez egyetemi rectorsagom programmja.

Ellenben van a méltóságban jutalom és az állásnak

terhei ellensúlyozva vannak ti s II tel et, é r d em, és

örö III á 1 tal. Vajj on nem megtiszteltetés az , midön a

tudomány ralasstottjai szabadon és függetlenül, egyedül

hajlam és belatas szerint nevezik azt, kit ügyeiknek vezetése,

érdekeiknek védelmesésével szándékoznak megbisní. A tisz-

telet valóban nagy, a szerencse rendkivüli, ha a választás

egyhangú, ha kivétel nélküli lenne és elbizakodas ellen

erős mellet követelne a megválasztott részéről. Nékem

inkább biztatasra van ssükségem, melyet magában a meg-
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v-álasztásban, és tisztelt tanácstársaim kedveséseben ken
keresnem - ezt várom, ezért ese d eze m.

Van a konnányzói tisztben é r d e III is, mely abban

áll, hogy els ő hel y en közreműködik az egyetem kösös,

és külön czéljainak elérésében, a melyek : n y o ill o z n i

as igazat m in d e n ü t t és a tudomán m in d e n

ágaiban m in t vallást, mint jog- é s á l l a m-

tudományt, m in t orvostant, mint é l et b ö l-

cseséget, és t e r m é s z e t t ör v é n y t,

Ezen meg ti szt el tet é s ért, mely ben részesitet-

tek, tisztelt taunrtarsaim, ezen a l k a l o m é r t, melyet

nyujtottak érdem megszerezhetésére, fogadják legőszintébb

hálániat azon igéret mellett, hogy raj ta leszek megfelelni

azok igényeinek is, kiknek bizalmát kiérdemelní még eddig'

nem volt alkalmam.

Middn mondom, hogy van a rectorválaaztásban örö m .

is, értem az egyetemi testületnek örömét, mely nem a

megválasztottnak személye, hanem az onkcnnanyzásijog

szabad gyakorlataból veszi eredetét. Ezen palladiumot,

melynek birtokára az egyetem jogositva van szellemi fel-

sőbbsége által, annál magasabbra tartjuk, annál féltéke-

nyebben őrizzük, minél hosszabb volt nélkülözésének ideje

és tisztább a meggyözödée, hog')' a tudomány ez areopa-

güsa egyedül maga intézheti el sikerrel ügyeit, azon fele-

lősség' mellett, melyel a magas konnány , a király és

hazának tartozik. Ezen önkormányzati hatalom első helyen

képviselve van a tanári testületek, másodikon az egyetem

tanácsa által, ott a szabadon választott, dékanok, itt a

rector elnöksége alatt, ki mint első működik egyenlők
között,

Mi tehát, drága ügyfeleim, kiket a bizalom és társaink

szabad akarata állitott az egyetem élére, tekintsünk most



69yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

~ szét ügykörünk láthatMán , midőn rendkivüli politikai

mozgalmak , és fegyverzörgés közepette ez idén nyílnak

nálunk a tudomány csarnokai. Számot vessünk rnindenek

előtt saját magunk, tetterönk. segédeszközeinkkel, kérdez-

zük: rnily állást foglal el fdiskolánk Europanak többi

egyetemet között, melyek előnyei és hIányai szemközt a

század követeléseivel, mennyiben alaposak azon vádak és

ócsárlások, melyek ellenünk emeltetnek ~

4ratáraink"on innen és túl, szakértők és nem érték,

talán magunk között is némelyeknek véleménye az, hogy

a tizenkét millió lakost magában foglaló Magyarország'

egyetlen egy egyeteme nem áll II tudományos miveltség

azon fokosatáu, mely őt illetné, hogy tanárai és intézeteiré

nézve hátrább áll sok kisebb egyetemeknél, sőt egy név-

telen röpirat szerint, hogya világ minden egyetemei között

az utolsö ; ellencink állitása szerint tanerőink gyengék,

intézetcink hiányosak, segélyforrásaink gyérek, tanrend-

,szerünk korlátol] és ezűkkeblű - mind melyeknek oka

nem volna egyéb, mint a magyar nyelv behozatása és a

német tanároknak elköltözése, rendes tanáraink czéhszel-

1eme,_több tantárg-yak egyesekro való halmozása, ország-

gyűlési mandátumok, és országos hivatalok elfogadása, még"

több effélék, melyek alapossága legvilágosabban bebizo-

nyitva van az által, hogy magyar ifjaink seregesen van-

dorolnak ki a szomszéd német egyetemekre>

Nincs szándékom, czáfclni meg egyenkint a felsorolt

vádakat, melyeket tudatlanság és rosz akarat szörnak

ellenünk, elnéiaitásukra elegendőnek vélem hivatkozni né-

mely ismert adatokra, melyek az' idézett állitásokkal hatá-

rozottan ellenkeznek.

Kézhez vévén egyetemünk mult évi személykimuta-

tásitt s hasonlitván össze tanítóink szálllát a huszonhat
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német egyetemével, csak hamar azon meggyőződéshez

jutunk, miszerint azok csak legkisebb része közeliti meg

főiskolánkat rendes, rendkivüli és magántanárok azintngy

mint az előadott tantárgy ak számára nézve. Ugyan is

Pribernél Lipcsében megjelent 186%0 évi kimutatásból

látjuk, hogy az első avag'}' téli félévben tartott előadások,

és a tanítók száma szerint egyedül a bécsi, berlini és

müncheni mulják fölűl a pesti egyetemet, Ugyan azon évi

kimutatásunk szarint t. i. tanítói személyzetünk a hittu-

dományi karnal 9 tehát annyi mint Münchenben, a jogi

karnalLKJIHGFEDCBA19 tehát több mint Berlinben, az orvosinal 35,

tehát csak hattal kevesebb mint Münchenben , a bölcs é-

szetinél 42 személyből állott. Mind ezek, mind a többi 23

német egyetemnél a tanárok nem ritkán kettőnél több tár-

gyakat adnak elő, mely gyakorlat, midőn nékünk hibáuI

rovatík fel, ott többoldali miveltség, és buzgó törekvésnek

szolgál j eléül,

A tanitók jelességét illetőleg, öszintén ismerjük el,

hogy anémet egyetemek csak nem mindegyikénél talalko-

zunk nevekkel, melyek előtt tisztelettel hajlik meg a tudós

világ; ellenben nem nélkülözsuk mi sem azokat és a naptól

tagadná el világát, ki jeles tanárokat tagadna el karaínk

egyikétöl is. Vajjon nem történt ez utolsó évtizedben, hogy a

testvér -birodalom fővárosa, és kevéssel előbb Schweicznak

első rangú egyeteme tanáraink sorából kettőt hivtak meg

fő fontosságu tanszékek betöltésére - a nagy hírű német

egyetemek Magyarország idegen ajkú tanárait ~ kiknek

mindazáltal legkisebb hajlamuk sem támadott felcserélni

tudományos és gyakorlati működésök itteni színhelyét.

Vagy nem történt, hogya buvárlat terén szerzett erderneik-

nek elismeréseü] tanáraink egyikét London és Páris első

tudós egyletei nevezetes pályadijakkal (Hunter és Monthion)
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tisztelték és munkálataival diszitették fel gyüjteménytárai-
kat ~ Vagy nem találunk személyzetí kimutatásunk hosszu .

soraiban neveket, melyek külföldi egyletek, egyetemek és

tudós társaságoknál tündöklének ~ hallgatok egyéb kitünte-

tésekról, melyekben egyetemünk tanárai folytonosan része-

sittetnek felséges királyunk, az ország- és honi tudós testü-

leteink által. - J\liidőntanáraink írói tevékenységét sannak

terményeit tekintem, mondhatom , hogy a munka dicséri

mesterét, Felesleges ujra felsorolni azon számos tanköny-

vek, értekezések és folyöirati csikkek czimeit, melyek ezen

helyről ~vről évre olvastatnak fel, egyedül belértékőket

veszem tekintetbe midőn állítom, hogy szerzőik nevei fen-
I

nen hangoznanak a mivelt világ minden részeiben, ha édes

anyanyelvünk szűken határolt köre, és rokon nyelvek csak

nem teljes hiánya nem á IIa n á utját azok elterjedése

és megismertetésének.

,,1 n t é zet eik k o r lá tol tak, tan esz k ö z eik

hi á n y o s a k" ezt hallom hangoztatni rólunk mínden felöl

és erre fájdalom igennel kell felelnem; midőn egyrészt

némely tanintézeteink jelen állapotát, ellenben másrészt a

tudomány rohanó haladását, honi mivelőinek jeles tehetsé-

geit és lángoló buzgóságát, végre tanuló ifjuságunk rop-

pant növekedő sokaságát veszem tekintetbe, Nincsenek

kellő számu, és nagyságu hallgatótermeink, nincs a köro-
dákka] kapcsolatban lévd országos kórház, nincs könyvtári
épületünk, csillagdánk, nincs külön álló és teljesen felsze-

relt élet-és boneztani intézetünk, mely hiányok mindannyi

békó gyanánt fogva tartják tevékenységünket, haladásun-

kat, Igen is, ugy van, szenvedünk hiányokat, meg vagyunk

fosztva még a tudomány nem kevés segédszereitől, hanem

oly hiányok, oly nélkülözések azok, malyeknek tiszta öntu-

datával bírunk, melyek orvoelását ismerjük, elháritására



72

törekszünk, törekszünk egy fel világosodott, bölcs kormány

istápolásával. Néki köszönjük, hogy egyetemünk már most

is enyhített és lényegesen megjavitott kérállapota teljes

megszüntotésének határozottan megyünk elébe.

Tartsunk csak szemlét intézetcink fölött és folytonos

szaporodásban találjuk az állat-, ásvány-, érem- és régi-

ségtaní gyűjteménytára,kat, a természet-, boncz-, élet- és

kórboncztan intézeteit; kérodáinkat czélszerűen széthe-

lyezve, betegek attétele és kicserélhetése végett a nagy

kérházzal kapcsolatba hozva, csaknem kettős számu ágyak-

kal, és a jelenkor segédeazközeivel látjuk felszerelve; -

növénykertünk a mcstaní igények szerint elrendezve, új

építményekkel ellátva, és a növényország legszebb termé-

nyeivel több felől, leginkább pedig felséges urunk és kirá-

lyunk részéről nyujtott kegyes adományokkal lőn gazda-

gitva. Az új vegytani intézet épülete, mely, szerény külseje

mellett, belső felszerelésre nézve Európának minden vegy-

Janintézetei között első helyen áll, legközelebb várja meg-

nyittatását, és a természettudományi intézeteknek szánt

helyen kivül még' több ezer négyszőg ölet meghaladó telek a

közel ünői uton készen áll további uj egyetemi épületek befo-

gadására. Vannak a harmadik karnal öt rendes kórodán kivül

még gyermekgyégyaszati , mell-, bőr- és gégebetegségi

kórodák, himlőojtasi, testegyenészeti, elmegyógyászati os

műtói intézetek, van bőven felszerelt műszertarunk , van

140 ezernél több kötet - és darabokból álló s egyre szapo-

rodó könyvtárunk, mely helyben inkább, mint anyagban

szükölködik, van végtére saját egyetemi vagyonunk, mely

bár magában elégtelen szükségeink fedezésére, nagyobb

- részt még is biztosítja föiskolánk életét.

A felsorolt előnyök nem ütik meg ugyan mind azon

követelések mértékét, melyekre egy jól elrenclezett, és
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teljesen felszerelt egyetem észképe jogosit, mindazáltal

nem tagadható az sem, hogy határozott léptekkel haladunk

végczélunk felé, miröl még inkább győződhetünk meg,

midőn vizsgálat alá bocsátván a külföld egyetemeit, csak

keveset találunk, mely a felhozott tényekkel szemközt

háttérbe szorithatná Magyarország meg nem érdemelve

gyalázott és megvetett egyetemét. Nem lehet panaszunk

alapítóinh szükkeblűsége vagy legkegyelmesb urunk magas

kormánya ellen, inert nem elégedvén meg főiskolánk foly-

tonos gyarapitésaval, már is egy második magyar egystem

megalapitására fordítja figyelmét,

Mit széljak azon rendkivüli segédforrásokról, melyek

évről évre növekedő mértékben folynak szegény sorsú se-

rény ifjaink számára hagyományok, segélyegy letek, ösztön-

és pályadíjak, vagy a magas konnany részéről egyenes

segedehnezések utján? Évenkint jeles egyéneket küldünk

ki, hogy a külföldön vilaghírű tudósok vezetése mellett

szabadon választott tanszakokban miveljék ki magokat, és

legujabban történt, hogy egyéb segélyezéseken kivül a

magas közoktatási ministerium egyenkint 300 forintból

álló harmincz uj ösztöndijt osztott ki tanulásban magokat

kitűntetd hallgatók között, Hivatkozom, az évi személy-

zeti kimutatásban felsorolt, számszerint huszonnégy jótévői

alapitványokra, melyek némelyei tizenkét, tizennégy, husz,

egész ötvennégy ezer forintra rúgnak, Az ösztöndíjak évi

összege 1868- ban már 22.72-7 forintra, az elengedett tan-

díjak összes száma utolsó években csaknem tiz ezerre

emelkedett; és a segélyző társulatok ezereket osztanak ki

évenkint. Tehát kérdezem, vajjon találkozik ember, ki sze-

génysége végett sajnálattal nézué le a pesti egyetemet 1

Vegjük most vizsgalat alá az itt dívó tanrendszcrt,

mely iniatt szükkeblűség, és czéhszelleunnel _vádolnak
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elleneink, 'I'anrendszerünkst 1848-ban megállapitó 19-dik

törvényczikk ekkép hangzik:

"A magyar egyetemre nézve rendeltetik:

1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatási minister

hatósága álá rendeltetik.

2~ §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon

elve, hogy egy részről a tanuló arra nézve: mely tant és

melyik tanártél kivánja hallgatni, szabad választást te-

hessen; más részről: hogy a rendes tanárokon kivül, más

jeles egyének is, a ministerium által ideiglenesenmeg-

állapitandó, későbben pedig törvény által meghatározandó

feltételek mellett oktathassanak, törvényesen kimondatik.

3. §. Ezen elvnek az egyetemnéli alkalmazása a köz-

oktatási ministerre bizatik, tudósítását ez és egyéb e rész-

ben teendők iránt a legközelebbi országgyülésnek be-
nyujtvan. u

Az idézett törvényezikkben elvileg kimondott tan-

szabadság nem sokára nálunk és a közbirodalom egyéb

egyetemeinél csaknem egy időben vétetett alkalmazásba

ugy, hogy már 1850- ben föiskolánknál is találunk azzal

megegyező intézkedéseket.

Ezeknél fogva egyes tanintézeteink tágittatni és bő-

vebben felszereltetni, uj tanerők alkalmaztatni, a magán-

- tanári működésnek tér kezdett nyittatni, az iskolai kény-

szer eltávolitva, az előadásokra nézve hallgatóinlmak

szabad választás lőn engedve. És bár sajnosan éreztük,

hogy a tudományok mivelésére olyannyira alkalmatos

hazai nyelvünk háttérbe szorittatott, elismeréssel mégis

vallanunk kell, hogy az idegen míveltségű tudósok, kik

tanszékeínk egy részét foglaltákel, hazánk jeles tanáraival

karonfogva törékedtek a tudományos szellemnek e helyen

tovább fejlesztésére és fentartására. A tudománymivelés és
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tanitás terén megnyitott versenyzés idegenekkel megszünt
ugyan, midőn az 1860-dik év october 20-kán legmagasabb

helyen kibocsátott diploma megjelenése és édes anyanyel-

vünk behozatása alkalmával tizenhét német tanár hagyta el

egyetemünket, mindazaltal a rendszer meg tette volt hatá-

sát, a tudományos versenyzés nem szünt meg se tanárok

se hallgatóinknal, tanszereínk egyre gyarapodtak, a ma-

gántanárok szama szaporodott, űj tanszékek keletkeztek

- együttal teljes kifejezést ért nálunk az önkormányzati

jog szabad gyakorlata. Ily körülmények között a testületi

élet tanuló ifjuságunknál is mind inkább kifejlődvén, a

segélyző egyletek, az önképző és irodalmi körök megala-

kulásában termette legszebb gyümölcseit. A reánk derült

szép hajnalra szebbnél szebb napok keltek egyetemünkre,

midön felséges urunk 1865-dík év sz. Iván hava 9-kén

magas jelenlétével boldogitván anyaintézetünket, ezzel űj

kezességet nyujtott további emeltetésére.

Tehát az idegen nyelvű tanárokkal-együtt nem vo-

nultak el innét a tudományok is, nem idegenedtunk el a

külföld tudós világától sem, melynek szerzeményeivel to-

vább gazdagodni meg, melyel eszme cserélés által -

folytonos összeköttetésben maradni, életünk feltételeihez

tartozik.

Bünül rovják fel tovább egyetemünknek, hagy ren-

des tanárai több rendbeli tantárgyakat gyüjtenek egy kéz-

be, hogy uj tanítók alkalmazását, u. n. párhuzamos tan-

székek bohozatásat, kötelezett tantárgyak magántanárok

általi előadását ellenzik, sőt nem elégedvén meg köteles

teendőikkel, birói állomásokat és országgyülési mandatu-

inokat is fogadnak el. - Elleueink vádakat keltenek ott,

hol érdemet elismerni lenne kötelességök, és dics szomj at

vag'y nyerészkedési vágyat gyanitanak azoknál, kik épen
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legbizonyosabb jelét adják kimerithetlen tetterő, bu~g'óság

és önfeláldozásuknak Amint a hazának jogában áll igénybe

venni mindenütt polgárainak erejét, ugy azok szent köte-

lessége, valahányszor lehet elfogadni a meghívást, követ-
vén más mivelt nemzetek eljárását, mely szerint a kor-

mányok az egyetemektöl kölcsönzik legkitűnőbb államfér-

fiaikat. Dicsőséges kivétel ezen erkölcsi kötelezettség a161

ininálunk csak akkor tétetett, midőn az uj méltöság elfo-

gadása a tanit6i hivatás feláldozását követelte volna.

A miLKJIHGFEDCBAu j tanárok kineveztetését, és az ugy nevezett

párhuzamos vagy kettős tanszékek emelését illeti, melyekre

nézve ellenszenv és egyedarüskodéssal szerotnek vádolni

elleneink - arra válaszom az, hogyatudománykarok saját

elönyük érdekében míndenkor örömmel vették a tanerők

jeles újakkal való szaporodását, és csak akkor éreznek

sajnos an az abbeli intézkedés sulyát, midón hely vagy tan-

eszközök hiányában szükölködnének ujan érkezett tanitó-

társaink, vagy csorbát szenvedne az egyetem és a karok

autonómiája. Szolgáljon egyébiránt megnyugtatásúl, hogy

kettős tanszékek léteznek immár egyetemünknél, és köte-

lezett tantárgyak előadatnak a jog- és államtudomanyi

karnál három, a bölcsészetinél nég y rendkivüli és ma-

gán tanár által.

Van tehát, amint láttuk, önálló, szabad választási

joggal felruházott, egyedül a kezoktatási minísteriumnak

felelős magyar tudomány-egyetem, van tanítási és tanulási

szabadság, vannak egyre terjedő tanintézeteink, nagy

számú és jeles miveltségű tanáraink, alapitványon kivül

bőven áradó segélyforrásaink , van végre igen számos,

legjobb reményekre jogositö, testületi szellemben egyesi-

tett, és haza iránti szeretettől langelé ifjúságunk. Azért
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nyugodj meg egyetemünk , mert Ime nem vagy nr. egJP-

ternek utólsója.

Kedves barátim, országunk reményei, egyetemünk

ifju polgárai!' hozzátok intéz em beszédem végszavait.

1635-ben megalapított, de csak 1769-ben sz, Jakabhó

17 -én az orvosi karral befejezett magyar ogyetemünk bár .

az európai főiskolák ujabbjai közé tartozik: mindazáltal

egyház, fejedelem és ország' gondoskodása folytán - belvi-

szályok és külhábonik, néha nem kedvező kormányintéz-

kedések mallett annyira haladott, hogy mind tudományos

szellem és felszerelés, mind a tanülö ifjuság számára

nézve már is világrészünk jelesebbjei közé tartozik.

Elismerjük, hog-y a birodalom és külföld több egyetemei

fölülhaladnak minket majd egészben majd egyes tudo-

mányszakokra nézve, tudjuk hogy utánok törekednünk,

tölök elsajátítanunk kell a tudomány nálunk még ismeret-

len tényeit: de nem ismerjük el azt is, hogy egyedül ide-

gen földön keresendő a miveltség. Van, mi föl el ü n-

k ö n termett, e föld és nemzettel rokon, van

magyarhoni tudomány, melyaz igaznak változat-

lan elvein alapitva, de nálunk megérve és meghonosodva,

viszonyaink és szükségeinkhez alkalmazva miveltségünk

saját lényegét képezi, mely nemzetünk politikai állása és

anyagi jólétével együtt határozatlan magasságú fokra

emelhető, mely kivülröl megszaporithaté - ellenben 'soha

sem pótolható, vagy helyettesithető idegen miveltség által.

Megelégedéssel látjuk tehát mag'yar ifjainkat a inivélt
külföldön gyujteni a tudomány kincseit, sőt küldjük ma-

gunk is évenkint ajá?latok és költséggol ellátott válasz-

tottainkat Europanak hiresebb tanintézeteihez : mindaz-

által csak akkor, midőn szakmajok alapismereteibe avatva,

a tudomány terén tájékozva" hazánk szükségleteivel meg-
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ismertetve, s igy képesitve lettek rneghasonitani az idegen

miveltség tápszereit.

Azért ifju barátim, használják fel mindenek előtt itt-

hon a tanulási alkalmat, mely hallgató- és olvasótenneink-

ben, mely kórodáink, gyüjteménytáraink, és dolgozdaink-

ban kinálkozik, hol tanáraink bökezűen osztják meg

hallgatóikkal búvárlataik szerzeményeit, nem rekesztvén

el a tudomány titkait privatissimumok korlátai közé.

Nem szükséges magasztalnom önök előtt a tudomány-

ban rejlő kincseket, annak hatalmát, és az előnyöket,

melyeket Cicero szerint a tanulmányok nyujtanak az élet

minden viszonyaiban "tápláiván ifju korunkat, viditvan fel

őregségünket , jó szerencsében diszt, mcstoha sorsban

vigasztalást szolgalvan mivelőinek." Egyetértünk mind-

nyáján a tudomány megbecsülésében, meghajlunk magasz-

tos hatalma előtt: mindazáltal valljuk meg -, hogy vetn

a tudomány fölött még hatalom, mely az emberi nemmel

egykorú, mely az egyénnek meltöságot, a társadalomnak

békét és biztonságot, a ferfijellemnek erőt és szelidséget

kölcsönöz, ezen hatalom az erkölcsösség, mely valláson

alapszik. Van az észnek, de van a szivnek is saját országa,

mely nélkül a tudomány megállhat ugyan magában is, de

csak egyesülve vezeti az embert vegczélj»: az örök igaz-

ság felé.

Valóban, igy irja valaki, csak az erkölcsök tart-

ják fen a társadalmat. Törvények azokat képezhetik, de

sok pótolni való marad még az egyének számára, és csak,

akkor vesznek majd ügyeink kellő irányt, midőn a helyett,

hogy a hatalom elosztása felett vitatkoznank, inkább arra

fogunk törekedni, hogy nagyobb uralmat gyakoroljunk ön-
magunk fölött. A tudományos miveltség magában nem

képes nemesiteni az embert annyira, hogy szenvedélyeinek
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sikerrel állhasson ellene - bizonyítja ezt a napi történelem .
Mert valóban minden ember lelkét megszomoritja a legnem-
telenebb szenvedélyek még' nem csillapodó, inkább napról

napra növekedő forrongása, mely a kedélyeket el vaditja,
és a világ' legmiveltebb két nemzetét elkeserítvén egymás
ellen, a legirtóztatóbb tettekre ragadja. Az ugy nevezett
europai egyensúly nem létezik többé, és a nemzetközi jog
törvénykönyve csak annyiban bír érvénynyel, mennyiben

fegyverrel támogatta tik.
Mi tehát, kik még élvezzük a béke áldásait, halad-

junk tovább a, tudományok pályáján, gazdagitsuk, ékesitsük
elménket ismeretekkel - de haladjunk egyszersmind
erkölcsben is, mert csak igy emelkedhetünk fel ahhoz, le i
a d o 1g o k kez det e é s v é ge, E meg'győződést reme-
kül fejezi ki a nagy történetbűvár Müller János, midőn e

szavakat irja:
"Istené az igazság, m ié nk a buvárkodás."


