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Uraim! Egyetemi polgárok!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az egyetemi tanévet megnyitóbeszéd tartása ez

idén a jogi kart illetvén, hadd szolgáltasson alapigé-
ket a Corpus iuris, a hol, a Digesták l l-ik könyv 5-ik

czímében de aleatoribus, továbbá a Codex 3-ik könyv

43-ik czímében de aleatoribus et de lusu al earum oly

kérdéssel találkozunk, a mely nem csak részszerűen

a jogkari, hanem általános an az egész egyetemi hall-

gatóságnak nyújthat kiindulási pontot elmélkedésre.
Az idézett czímek alatt láthatjuk a játékláz ó-

kori fokának hőmérőjét és ellenszereit, olvashatjuk

Justinianus panaszát 1) a játékdüh siralmas növelee-

e1ése felett, midőn minden osztályezrivel hullatá az
áldozatokat, s mégis űzték a nyerekedést azok is, a

kik a játékra semmi képességgel nem birtak. Justi-

nianus mathematicusai se tudták volna megolvasni,

hány helyen keverik a bokacsontból faragott négy
koczkát (talus), A koczka hat oldalából kettő dom-

ború és jegy telen. A játszók izgatottan lesik a keve-

rést és vetést; ők csak akkor nyernek, ha két három

vagy épen mind a négy koczkán egyenlő lapok ke-

rülnek felszínre, a bankos ellenben azt várja és rit-

kán csalódik, hogy mind a négy koczkán más-más
számu lap fordul felül. A mi a baukosnak iactus Ve-

1) Cod. 3. 43. 3.
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neris, az a vesztőnek iactus eanis és megfordítva. A
másfajta játékadó se rest. Csörgeti vetőedényében a
három koczkát,") melyet a hat oldalnak bármelyikére
gurithat; valamennyi oldalpontokat visel. Itt is az
az idegfeszítő titok: a győző Venushoz lesz-e méltó
~ szerencse, vagy balra fordul, a melyre csak eb ér-
demes~ A beavatottakWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ü rű e n látogatják a kerek
termeket, a hol szemkápráztatóan forognak a szeren-
esekerekek.2) Görögföldről jutottak Rómába,Bizanez-
ba ezen antique ronge et noir abronesok és eszeve-
szetten szórták a nyereséget, veszteséget,mintha elő-
képei lettek volna Homburgnak, Monakónak. A ki
még többet mer és rendesen kevesebbet nyer, az a
fa-lójátékot ") kisérté meg. A keringő fakészülékbe

vájt nyilások felé a játékosok vaktába vetik a külön-

böző színű négy-négy golyót. Ez talán a leghazárdabb
játék, mert csak az nyerhetett, a kinek golyói meg-
járva a mélyedéseket, hamarabb kikerültek a végső
nyilásból mint az ügyes bankoséi, Ime hány és hány
pokoli műhelyt foglalkodtattak a nyereséghajhászók,
szórván a koczkára, kerékre és falóra az ezüstöt, ara-
nyat, drágakövet, a m íg telt, azután pedig vétkes
istenkáromlás közben kötelezvények kiállítására fa-

nyarodva. Kárhozatos cselekedet, mondá méltó meg-
botránkozással Justinianus, 4) a kit különösen bántott
az, hogy a keresztény elerust se találta sokkal jobb-
nak, mint a laikusokat, úgy hogy kénytelen volt az
istenfélő császár a hierarchiát külön novellával 5) til-

') 'I'esserae, ") Trochus, 3) Equi seu equestres lignei.
4) Cod. 3. 43. 3. nem glossált constitutio, a melyet Justinianus

intézett J oanneshez, mint praefectus praetoriohoz.

0) Nov. 123. c. 10. Interdicimus autern sanctissimis episcopis-
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taní el ahazárdjáték üzéstől, mely tilalom megsze-
gése felfüggesztéssel és elzáratással fenyíttetile. Jus-

tinianus annál nagyobb sajnálkozással adta ki ezen

novelláját, minél inkább remélte a papságtól a játék

ördögének exorcisálását. A püspököket még uralko-

dásának kezdetén felhívta, hogy nemcsak a szellem

meggyőző fegyvereivel harczoljanak a játékmánia

terjedése ellen, hanem kényszerítő eszközök alkal-

mazásával is. Utasítá a helytartókat s előljárókat,

hogy a püspöki rendeleteket pontosan foganato-
sítsák.

A későbbi középkor se mondható jobbnak a kez-

detlegesnél. Csak egyadatra szorítkozom : az egye-
temi polgárokat excommunicatióval kellett a játék-

asztaltól eltávolítani. 1)

De semmiféle hatalomnak nem sikerült kiirtani

a nyerészkedésre menő játékosságot, sőt ez korunk-

ban még terjedtebb, mint a nyugoti és keleti császá-

rok alatt, pedig soha nem volt olyan közveszélyes,

mint ma, midőn a felszaporodott ingó vagyonnak szé-

dítő mennyisége, a mérhetlenül kifejlődött hitelnek

könnyűsége, a milliárd állami-, községi-, társasági és

árva pénzeknek kezelése megszámíthatatlan sok al-

kalmat nyújt e pusztító nyavalya szertehurczolására.

et cuivis alii in quolibet venerando collegio constituto ne tabula lu-
dant, vel eorum qui talia ludunt socii vel spectato res fiant. .. Si
quis vero et illis hoc committat, iubemus ut ille per tres annos ab

omni venerabili ministerio prohibeatur et in monasterium coniiciatur.
546-ból.

1) A mo ntpellieri egyetem 1339-ben készült szabályzatának
6-ik fejezete szerin t : nulli scholastici sub poena exconununicationis
intra vel extra dom os quas inhabitant lúdant ad taxillos, aleas, vel
alias quo vis ludo in qua pecunia perdi possit.

7
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Az élethalál feletti jog ius vitae ac necis az apai

kezekben nem ártott annyit az utónemzedéknek,
mint ártana a fiatalságnak a szülék és tanítók szájá-

ból hallott hizelgés, az ifjúkori hiuság legyezgetése,

a vétkes hajlamok kendőzese. E hibába esném, ha

tagadnám, hogy sok kamarában mindjárt "ütik",

mihelyest két három pajtás összejön, továbbá, hogy
a játékszobákat : az iparlovagok, hamis kártyások,

úri zsebmetszők és más erkölcsi bélpoklosok társasá-

gában; rendes és rendkivüli, végzett és nem végzett
jogászok, orvostanhallgatók és bölcsészek, szóval az

Alma Maternak kiskorú és nagykorú fiai közül sokan

látogatják ma is, úgy hogy Kossuth Lajos szavait 1)

hasznáihatom : "nézzétek csak az ifjúság tömött so-
rait," ez s ez kávéházban ez s ez játékbarlangban! és
ha látjátok, tniként fajúl a játékessági betegség fer-

tőző járványnyá, és tniként sorvad el csirájában az

ifjú erő : mondjátok meg szabad-e fel nemWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.s z ó -

lalnom ~"
A római apa jogsértőnek tekinté azt, a ki az ő

fiából csúfos gúnyt űzött, kivált azt, a ki a fiút le-

bújba csalta, és ott hazárd-játékra csábította. 2) Hát,

az egyetemnek ne legyen szabad fenyegetőleg emelni
fel szavát az ő fiainak elcsábítói ellen ~ ne legyen
kötelessége rámutatni a mérges kigőzölgésú sárpo-

csolyákra, s ne legyen joga inteni szeretett népét,
hogy azokat kerülje, mint a dögvésznek fészkét] Sza-

bad-é tétlen közönynyel néznünk, hogy a tudomány

') Költészcti és szónoklati remekek. Közrobocsátá Tata)' 1.

1847. lásd az 571-ik lapot.
2) Paulus. Dig. 47. 10. 26.... filium ludibrio habent ...

veluti si in popinam duxerit illum, si alea Iuscrit ...
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keresésének czíme alatt körünkbe sereglő fiatalság-

ból csak nehány is azon odúnak szívja vészes levegő-

jét, a hol kioltogatják a nemes érzelmeket, lekoptat-

ják a becsületérzést, és megszeplősítik a jellemet.

Lehet-e közönyös a felsőbb tanügy szempontjából,
hogy az ifjak tömegesen oda járnak vagyonemésztő
szórakozásokra, a hová a mások kifosztásaból zsiroso-

dó gaz ok, a kik ördögi számítással és szemtelenség-

gel nyújtják ki kezeiket a könyelmüek behálózására

s a megkerített áldozatok kifosztására. Ők értik, mi-

ként lehet a kártyákat praeparálni, a körömmel meg-
bélyegezni, segédkártyálcat becsempészni, a kártyákat

kicserél ni, a tükörből meglesni, a nyirkos helyről ho-

zott kártyákat tapintás által felismerni, vagy titkos
kém által jelt adatni a meglesett ellenfél ütőiről, ab-

ban bizakodva, hogy az elveteműltséget nem veszik
észre ott, a hol tanulók, munkások, hivatalnokok és

más oly emberek azoktak játszani, a kiknek fiatal-

kora, tapasztalatlansága, becsületessége nem is gya-

nítja a csalárdságot.
A corruptio esetei ép oly sűrúek, a mily meg-

vetendők, A sikkasztásnak, a hűtlenségnek kórsága

kerszakot bélyegzőleg terjed. A vétkes bukás, rejté-

lyes amerikai párbaj, gyáva öngyilkosság, gyalázatos

megszökés, fájdalom mindennapi dolog. Állítom, hogy
többnyire a játékosság fertőjében vált szenynyes ke-
zúvé az áruló hűtelen. A nyiltan vagy lopva kigúnyolt

áldozat addig fizetgette az orgia költségeit, s kinevet-

tetve vagy tettetőleg megsajnáltatva addig játszott,
míg végre "zi.lált" anyagi viszonyok közé jutott, s

oda sülyedt, hogy bűnös úton a más vagyonára tette

kezét: Utóljára azon iszonyú dilemmába kergeté ön-
7*
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magát, hogy vagy becstelenül szégyenletesen él, fegy-

házba zárban, vagy megszökik az élettől, hogya sír-

jára szálljon a megérdemelt gyalázat. A nyomorúlt
megugrik a búnhödés elől, hogy bűnbánó szívvel bo-

csánatot se kérhessen azoktól, a kiknek alávaló mó-

don irtóztató jelent s kétségbe ejtő jövendőt okozott.

Oh mert a játékosság, hány házi boldogságet zavar

meg? hány békés háztűzhelyet dúl fel? hány ártatlan

családot juttat koldúsbotra ?

A játékosság megrontja nemcsak a vesztes fél-

nek erkölcsiségét, hanem a nyertes félét is. A vesz-

tökből lesz a legtöbb hamis játékos, a nyerő több-

nyire fásult rosz lelkű, a ki nem képes az irgalomra,

a részvétre, nem indúl meg általa tönkretett fele-

barátjának szerencsétlenségén. IGéIt ábrázatát vas-

tagon borítja az önzés üledélre. Nem csoda, hiszen

rendes lakója azon bűntanyának, a hol nincs, a ki
őszintén akarná a más örömét sokszorozni, s ŐSZÍl1-

tén akarna másnak bánatában osztozkodni. Nincs ott

fogékonyság a humanus érzésre, a fenkölt gondolko-

dásra, a beszéd ottan legfölebb olyanról foly, a mi
rút és szentségtelen. Kérdem, hogy aki ilyen kör-

nyezetben él, megőrízheti -e a lelki nemességet, a

tiszta szívet, az erényért való lelkesedést?

Irói toll, festői ecset, drámai előadás megragadó

vonásokban tárja a közönség elébe a játékosság fer-

tőző hatását, egyéni, családi, és társadalmi tekinte-
tekből. 1) A józan közvélemény a gyalázat bélyegét

') Mesterileg vázolja a játékosságot Belot Adolf fl Kozá,k király

czímű regényében. Velőkig ható intő szózatot írt Kossuth Lajos a
játékosság ellen, lásd: Tatay költ. és szőnokl. remekek. 1847. 571.

lap. Érdekes a komáromi romemlékekben Bcöthytől: Ördög ·Róbcrt.
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süti a játékosok undok mesterségére. A törvényhozás

se maradt tétlen, felemelé b üntető karját a játékos-
sággal űzött kihágások ellen.

A játékszenvedélynek veszélyes elfajulása aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '0 -

mulidák földén korán felébreszté a közfigyelmet. A

nép mindig rosz szemmel nézte a koczkajátékosokut

és egyéb oly gézengúz ingyenélőket, a kik meggazd~-

godni vágytak a polgárok romlásából.' A törvény-

hozó testület a játékosok ellen meghozta a lex

'I'itia, Publicia, Comelia czímú törvényeket, a me-

lyekről Marcianus korában se feledkeztek meg, s a

melyekre Horatius 1) czéloz, midőn megrovólag szól

azon ifjúról, a ki a lovat meg ülni nem tudja, vadászni

nem mer, de annál jobban ért a törvények által tilal-
mazott hazárdj á tékokhoz.

A praetor hirdetményileg inté a polgárokat a

nyerészkedő játékosság kerülésére, s a ki ennek da-

ezára vagyonát koczkán tékozolta azt a lelki bete-

gekhez hasonlóan gondnokság alá helyezte. A í.an ács

bölcs végzéseket hozott, a j o gt u d ó so k ,":névszerint

Marcianus, Ulpianus és Paulus feléleteket adtak és

értekeztek e társaséleti baj orvoslása tárgyában. 2)

A remekjog és a még régibb 3) irott jog a ha-
zárdjátékosok ellen nyilvános bűnvádi eljárást ren-

delt. Az uj abb római jog 4) se marad közönyös. J u s-

tinianus nemcsak a csatatéreken akart diadalmas-

kodni, hanem a játékszenvedélyen is. Alattvalóinak

/

lj Horat. Carm. 3. 24. v. 54-58 •.. nescit equo ruclis haerere

ingenuus puer, venarique timet , lud ere doctior, seu gráeco iubeas
trocho, seu malis vetita legibus alea.

2) Dig. ll. 5.

3) Iuc1icium publicum. Cioero. Philipp. 2. o. 23. ~

4) Cod. 5.. 43.
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javáról gondoskodandó ismételve kimondá.Jiogy min-

denféle hazardjáték tilos úgy a nyilvános helyeken,
valamint a magánházaknal. .

A játékhelyek a régi kerban is olyan félreeső
vagy rejtett lehűjok voltak, a hová az ellenőrző nyil-

vánosság elől menekültek a vérszopó koczkajátéko-

sok és más szerencsevadászok, a kik a tapasztalatla-

nok alá gödröt ástak. A házra nézve már akkor is

, megbélyegző volt azon vád, hogy ott hazárdjáték foly.

Az ép észszel megáldott római nép belátta az

ilyen csúf kamarák veszélyességét, s magistratusaitól
elvárta azok bezáratását.

Ma sincs gyökeresebb' segítség, mint a játékhe-

lyek bezárása, mert az alkalom viszi a legtöbb em-

bert kisértetbe. De nem csak a magánlakásokba vo-
nuló bún képes elrejtőzni, hanem a hírhedt szobák

is nyitva maradnak, a melyekben deeperatus hivatal-
nokok, hely nélküli pinczérek és szolgák s szállásta -

lan egyének, csavargók és befont balekok csoporto-
sulnak; ezen szobák egészen ártatlanul néznek ki,

midőn a törvény őrei belépnek, előre jeleztetvén a

bankos gyorspostája által.

A germán") befolyás következtében európa-

szerte ellágyult a római szigor a játékazenvedély-

lyel szemben. Rómában komolyan intézkedtek. A já-

tékbarlangok ritkítása czéljából kimondta a prae-

tor,") hogyahazárdjátékra helyt engedő embernek,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a , játékosok orgazdájának, a játszás ideje alatti meg-

veretés, megkárosítás, meglopátás miatti, bárki el-

leni panaszát meg nem hallgatja. Ez a játék-fogadós

1) Tacit. Germ. c. 24. említi a germánok hazárdpassióját.
2) Dig. ll. 5. 1. Ulp. Libr. 23. ad edi ct. pr ..
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- büntetése, és pedig nemcsak azé, a ki a játékosok be-

fogadáaával üzletszerűleg foglalkozik, hanem azé is,

a ki csak zártkörű társaságnak nyit magánál játék-

tanyát, A jogvédelem megvonása által akarta a prae-
tor kénysze: íteni a polgárokat, hogy ne tartsanak
játéktanyákat.

Ulpianus az edictum értelmezésénél megkülön-

böztette a suscaptor meglopatását egyéb kárvallásá-

tól. A furti actiót csak akkor tagadta meg tőle, ha aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f

játszás ideje alatt otthon Iopták meg játékosok vagy

nem játékosok, holott más esetekben nem zárta ki a

furti actiót, Ez haladás. A gonosz ember is jogalany.

De a régi merev negatio terét még Ulpianus se hagyta

el, midőn a susceptor dámnum iniuria dátum vagy

iniuria ellen akart keresettel fellépni.") És a furti

actio megtagadását Ulpianus úgy értelmezi a szelí-

debb felfogású Pomponius ellenében, hogy a játék
alatti meglopátás nemcsak furti actíóra nem jogo- .

sítja a susceptort, hanem condictic furtiva, rei vindi-

catio vagy eius quod interest czím alatt se perelhet. 2)

Ha egyik játékos a másikat sértegeti, károsítja,

lopja, kirabolja, ez a közönséges szabályok alá esik,

mert a praetor csak a játékosok befogadóját fenye-
geté jogvédelmen kívül hagyással, nem pedig a játék-

barlang látogatóit, noha ezek is megérdemelnék, hogy

elforduljon tőlük a praetor. 3)
A praetor ezt is mondá: az, a ki a hazárdjáték-

üzést hatalmaskodással tetézi, a vizsgálatilag kiderül-
tekhez mérten fenyíttetik.') Tudjuk Paulustól, hogy

1) Dig. 11. 5. 1. §. 2.
2) Dig. 11. 5. 1. §. 3.
3) Dig. ll. 5. 1. §. 1. ") Dig. ll. 5. 1. §. 1.
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némelyek erőszakkal viszik a gyengébbeket a játék-

asztalhoz, mások erőszakkal gátolják a javulni aka-
rókát az eltávozásban. Az ily hatalmaskodó, pénzbír-

ságra, esetleg fegyház ra ítéltetik. 1)

A római jog 2) a tilos játékkal nyert őszszeg be-

hajtására indított kereset 3) ellen kifogásul engedi

felhozni azt, hogy a beperelt jogügyletnek tartozási
alapja játék nyereségveszteség. Justinianus 4) szerint

a játékadósság akkor se hajtható be, ha a játék elpa-
lástolására készpénz helyett babra vagy más tantusra

játszottak, a pénzrevaló felváltás titkos kikötésével.

A tilos játékból eredő adósság biztosítására ka-
pott óvadék 5) meg nem tartható.

A tilos játékból nyert érték megtartására nin-

csen jogalap, 6) sőt az visszaadandó. Általános elv

ugyan: si et dantis et accipientis turpis causa sit,

possesser potior est, et ideo repetitio cessat,") de itt,

eltérőleg, megengedték a visszakövetelést. A jog nem

ahoz szegődik, a kire a szerencse mosolygott, hanem

a nem jobb, de szerencsétlenebb vesztes félnek, illető-
leg a felette apai, gazdái hatalommal birónak 8) nyújt

segítséget. A régi tapasztalás szerint a vesztes felek-
ből lesz többnyire a sikkasztó, a hamis-játékos. Ha

biróilág megmenthet valamit el vesztett vagyonából, "

talán nem esik bűnbe. Ezen halvány remény vezette
az igazságügyi politikát, a mit később fiscalis érdek

zavart meg, s kimondták, hogy ha se a vesztes fél, se
a felette hatalommal biró, se ennek örököse nem él

a visszakövetelési joggal, ez a községre, végső vonal-

1) Dig. 11. 5. 2. - 2) Dig. 22. 3. 19. §. 4. - 3) Actio. -

4) Cod. 3. 43. - 5) Cautio. - 6) Soluti retentio. - 7) Paulus. Dig.
12. 5. 8. -- 8) Dig. ll. 5. 4. §. 1. Paul. Libr. 19 ad Ed.
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ban a fiscusra hárul. A visszakövetelési kereset csak

ötven év mulva évül el.") A római jogászok figyelmet

nem kerülték ki azon gonosz emberek, a kik sohasem

játszanak ugyan, és nem tagjai a játékosok ülései-

nek, de a játéknyereségre áhítozva pénzt adnak az

ügyes játékos kezébe, hogy kettőjökért játszék, vagy

kölcsönnel tartják az ügyetlen játékost, hogy ez mé-

lyebbre és mélyebbre merüljön, A római jog kimon-

dá, hogy aki a tilos játékhoz tudva pénzt ad, akár

játszik, akár nem, vissza nem követelheti a kölcsönt,
bűnpártolásának ez a büntetése. 2) Az is szabály, hogy

a ki a játékostól valami dolgot tudva azért vesz meg,

hogy az eladó a vételár ral játszódjék, az ily ro sz hi-

szemű vevő a dolog evincáltatása esetén se fordulhat

az eladó ellen. 3) A ki tudja, hogy ügyfele jogilag til-

tott czélra kér tőle segélyt, köteles ezt megtagadni,
ellenkezőleg részessé lesz az aljas czélok támogatá-

sának vétségében.

Íme a törvényhozó hatalom több, mint 2500 éve

harczol a játékosság ellen, de igen kevés eredmény-

nyel. A játékosságszirénje az ellene hozott törvé-

nyeket megbűvölte, a birónak fenyítő karját meg-'

zsibbasztja,

Er kölcsi betegség erkölcsi szerek nélkül,

meg nem gyógyítható.

A játékosság . ellenében igen helyesen ajánlja

Kossuth erkölcsi orvosságul a munkát. Ez az unat-

1) Cod. 3. 43. 3.
2) Dig. 17. 1. 12. §. 11. Ulpianus: si quasi perdituro pecuniam

sciens credideris, non habebis actionem.
3) Dig. 44. 5. 2. §. 1. Paulus. Si in alea rem vendam, ut lu-

dam, et evicta re conveniar, ex Oe ptione summovebitur actor.
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_kozásnak, a játékosság buja melegágyának megsem-

misítőj e, az élet tisztességes voltának főtámasz a, az

élvezetes nyugalomnak előkészítője ..

Vari-e a munkára és szorgalomra hálásabb tér,

mint az egyetemi pálya, a hol a munkafelosztásnak

megfelelőleg szabadon választott kedvenéz szakma-
körükben, az eléggé meg nem becsülhető tanszabad-
ság éltető világánal hajlamaikhoz képest dolgozhat-

nak, a rézletekbe tervszerűen belemélyedhetnek, s e

mellett bölcsészettel, történelemmel s irodalommal

js foglalkozhatnak, melynek tanulmányozása minden

művelt embernek szükséges, hogy ne legyen korlá-

tolt, közönyös, lapos, pedáns. Az előadáson sajátítsák
el a tudományos. múszókat, szabatos kifejezéseket,

múnyelvet, azt az észjárást, gondolatmenetet, a me-

lyet a tanár a bebizonyításnál, a tudományos tételek
és igazságok megállapításánál követ .

..:tz előadáson választékosan jegyezzenek, ne azt,

a mi a tankönyvben is olvasható, még pedig sajtó-

hiba nélkül, holott a feljegyzésekben hemzsegnek a

hibák, hanem minden tárgyhoz külön lapokra irják
fel, a mi újat, érdekest felvilágosítást, illustratiót,

példát hallanak. Ily módon ismereteket szereznek, s

a gondolkodásnak, az itélőtehetségnek gyarapodását

fogják tapasztalni.
Az előadások hallgatása ébresztőleg hat a szel-

lemre és rendkívül képző. De a tudományt nem plán-

tálja áta hallgató elméjébe. A hallottakat minden-

nap fel kell dolgozni, átgondolás és megbeszélés által

el kell sajátítani. Ily módon a következő előadásra

már félig elkészülve jönnek, a tanárt érteni, követni,

sőt ellenőrízni fogják, okosan és választékosan je-
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gyezhetnek Hel,valamely tétel homályos, világosít-

tassák fel azt a colloquiumokon, melyekhen az elő-

adási és kifejezési képesség fejlesztése, az önbizalom
szilárdítása végett minél gyakrabban vegyenek részt.

Az elsajátított igazságokról gondolkodjanak, s
felmerülő eszmeiket tegyék papírra, cseréljék ki ba-
rátaikkal, esetleg az olvasókőrben, a hol a szaktanár

nyilatkozatát is kikérhetik.

Hosszabb tanulmányok után megfelelő pálya-

kérdéssel találkozvaíl tehetségesebb előretörő ifjak
ne térjenek ki a verseny elől. Apályadíj és erkölcsi

elégtétel kiérdemléseért kifejtett nemes fáradozás

igazán virtutis causa eertare, a melyre éltünk fogy-

táig kedvesen emlékezünk.
Ily irányú munkálkodást várunk az egyetemi

polgároktól és tapasztalunk a jobbaImáI, a kik bizo-
nyára szánakozással tekintenek azok ra, a kik csupán .

a vizsgáért és vizsgára magol nak az egészség meg-

rontásával, az emlékező tehetség túltömésével, in
futuramoblivionem, az itélWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAő tehetség eltompítá-
sával.

Látogassák a nyilvános vizsgálatokat, a me-

lyek az önök által már tanult tárgyakból tartatnak.

Saját készültségök mértékének tapasztalása bátorító
vagy serkentő hatásu. A tanárok kikérdezesi modo-

rával is ott ismerkednek meg legkényelmesebben.

Önök maguk lesznek barátaik, ismerőseik igazságos,
részrehajlatlan megvizsgálásának ellenőrei, .3 a vizs-
gálatok komoly ünnepélyességének , külső diszének

biztosítói, a censorok censorai.

Látogassák a könyvtárakat. Az egyetemi, aka-

demiai s muze umi könyvtárak nem csupán gazdag



108zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tartalmuk, hanem kényelmes helyiségeik által is

vonzzak a látogatókat.

Az egyetemi könyvtárra nézve azt óhajtom,

hogy meleg olvasótermét oktobertől aprilísig ne csu-

kassa be 10 óra előtt. A laktársaik által háborga-
tott, vagy világítást és fútést nélkülöző tanulők nem

teréltetnének alkonyatkor kihasznált, füstös levegőjü

kávéházakba, vagy még rosszabb helyekre. Az egye-

temi budget megbirhatná azon kiadási többletet,WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe L

mi ez által felmerülne a könyvtári szolgálat rova-
tánál.

A gyüjtemények felkeresése és tanulmányi czé-

lokra való felhasználása igen ajánlatos. Az egyetemi

gyüjtemények száma nem kevesebb, mint 23, a me-
lyek kötelezőleg kapják látogatóikat a megfelelő

tanfolyam hallgatói közül, de e mellett ne hanyagol-

. ják el a nemzeti múzeum csarnokait. Alig van

tanulmányi ág, a mely a nemzeti múzeum egyik-

másik osztályában segédeszközöket ne találna.
Olvassák a szaklapokat, kiki azőt érdeklőket.

Kisérjék éber figyelemmel a tudományos tájékoztató

jelentéseket, értekezéseket, eredeti forrásműveket,

De ezek mellett el ne zárkózzanak a szépiroda-

lom elől. A nemzeti szellem legszebb nyilvánu-

lásai megérdemlik rokonszenvünket, de meg

is jutalmazzák. Nemzeti és ideális czélokért

hevülni, lelkesülni a lyra, dráma és éposz ta-
nítanak.

Hallgassák az önöket érdeklő nyilvános felol-

vasásokat. A :t;nagyar tudományos Akadémia, a tör-
ténelmi-, a természettudom ányi-, a Kisfaludy-, a Pe-

tőfí-, a földrajzi-, a földtani-, a filologiai-, a régészeti-,
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a magyar jogászi-, az orvosi-, a mérnöki-, CI, paedago-
giai-, a tanárí-, a gazdasági-, az őstörténeti és ember-
tani-, a .nemzetgazdasági-té.rsaságok és egyesületek,

azon reményben, hogy önök soraiból annak idején
derék lelkes ügybuzgó növedélcet nyerendenek, mél-

tán megvárják, hogy önök, kiki a saját irányát kö-
vetve, szolgáltassák az érdeklődő figyelmes hallgató-

ságot, oda, a hol később dolgozni szándékoznak.

Nem habozom ajánlani az Istenházának láto-

gatását, továbbá a jótékony egyesületek buzdító

hatásu közgyüléseit, a melyeken az emberbaráti sze-

retet zárszámadásai olvastatnak fel. A magyar or-

szággyűlés képviselő és főrendi háza, a vármegyé-

nek, a fővárosnak közgyülései, a törvényszékek-
nek tárgyalási csarnokai, a királyi táblának, királyi
curiának tanácstermei sok közpálya jelöltjei számára

nyujtanak a közélet megismeréséhez vez-ető tanulsá-

gos jeleneteket.

A kik a nyugot két nagy népének, az angolnak
és franéziának társalgási nyelvét birják és tovább

tanulmányozni óhajtják, felkereshetik az angol és

frariczia társalgóköröket.
Lássák uraim ez a sokféle virágzó közművelő-

dési emberbaráti intézet és állami szerv az, a mi a

fővárost egyetemi székhelylyé kiválóan minősíti.

Ezen helyeken leghamarább láthatják, hallhatják
fajunk politikai, irodalmi, társadalmi kitünőségeit.

Meg vagyok győződve, hogy ha ezen helyeket kere-
sik, látogatják és közéletünk notabilitás ait ismerni

tanulják, ez önöknek méltó büszkeséget' fog ?kozni.

Mondják meg, lehet-e épületesebb az ifjúra, mint

azokhoz közelíthetni, a kik hazánk jogvédői, orszá-
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gunk vezérei, történelmünk most élő nagyjai, vagy
a közügyeknek zajtalan, de érdemes mu nkásai. A

munkásság nak követelése nem jelenti azt, hogya
tanuló ne vegyen részt az élet ártatlan szórakozásai-

ban, s száműzze magától a felderítő játékokat. Sőt

ellenkezőleg. Töltse szabad idejét vidáman, üdítő he-

lyeken és körökben teljes kedvteléssei. Szükség, hogy

a tanulónak lelke időről időre ujat lásson, és kelle-
mes benyomások élénkítsek fel kedélyét.

A bizalmás derült baráti kör, a melyben nincs

miveletlen hang, erkölcstelen szellem, megbecsülhet-

len az ifjúra s jótékonyari ható az egész későbbi

életre.

Az egy vidék fiai, mint p. o. a soproniak, szepe-

siek tették, szövetkezhetnek, de ne legyenek kizáró-

lagosak. Az elvi alapon nyugvó egyesületek több
változatosságot, elevenséget, eszmecsere-tárgyat köl-

CSÖllÖS kiegészítést nyujtanak.

Rendezzék be csinosan kényelmesen az olvasó

egyesületet, és ott gyülekezzenek szabad óráikban,
ott adjanak találkozót a jó barátok, jöjjenekWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAö s s z e az

ismerősök. Társalogjanak a napi eseményekről, egye-
temi ésmás közügyekről, irodalomról, művészetről,

izgalmas hírekról.

Keressenek találjanak bemutatást tisztességes
mívelt házakhoz, hol a sima társas élet finomító hatá-

sút tapasztalhatják. De az úriházak felkeresése ne

fajuljon annyira, hogy csupa látogatások és házi mu-
latságok, kiöltözések és ábrándos ömlengés ek emész-

szék fél drága idejöket. Nem ajánlhatolll eléggé, hogy

főleg tanáraik ismeretségét s társaságát keressék, ki-
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ki leginkább azét, a kinek leghívebb tanítványa

szeretne lenni.
Az egyetemi polgártói senki ne követeljen aske-

tikus életet. A nemzeti színház, népszínház, várszín-

ház bár minél több latogatót számítana önök közül,

valamint a művészeti becsű zeneelőadások. Uszás, vi-
vás, lovaglás, esolnakázás, táncz, sakkozás, czéllövés,

vadászat és más férfias időtöltés, a szabad természet-

be való kirándulás s a többi a maga idején és helyén
alkalmas szórakozást s felvillanyozást okozhat. A fá-

rasztó értelmi munkával foglalkozónak mulhatlanul

szükséges, hogy kipihentesse szellem ét a szabad kül-

természet szépségeinek és a művészet bájainak szem-
lélése által.

Az országos, a nemzeti, a képzőművészeti kép-
tárak figyelmes látogatása eszmekörünket tágítja s
ízlésünket csinosítja. A művészet a szépnek hatalmát

hirdetve a fensőbb gyönyöröknek egész catalogusát

adja kezünbe, s a civilisatio virágai közé vezérel, meg-
tanít százakkal, százezrekkel együtt érezni, könnyez-

ni, mosolyogni, szeretni, lelkesedni.

A társas szórakozás czéljából és annak hatá-

rai közt űzött játék jogilag ma nem esik kifogás alá.

ilyen, midőn a játékdíj egyedüli motivuma az, hogy
a mulattató játékban elért ügyesség kifejtésének né-
mi érdeket kölcsönözzön, és midőn a játékdíj ked-

vező arányban áll, a játszónak pusztán élvezeti czé-
lokra felűlmaradó jövedelmi feleslegéveI.

De a római jog a játékdíjakat szűkebb határok
közé szorítá.') Játékdíjaknak a quiritesék csak a testi

•

') Dig. ll. 5. 2. Paul. Libr. 19. ad ed. §. 1.
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•

gyakorlatokra czélzó játékoknál, ubi pro virtute cer-

tamen sit, adtak helyet, jelesül a tanács a régi tör-

vényekre' utalva azt végezte, hogy pénzre játszani

csupán a~on játékoknál szabad, a melyek férfias erő-

kifejtés, továbbá bajnoki dicsőség kedveért történnek,

és a bátorság fokozására, s a test edzésére, ügyessé-

gének fejlesztésére szolgálnak. Ezek a következők,

u. m. mon obolon: távolba és magasra 'ugrás, ugró-

rúd segítsége nélkül, 1) ha ennek segítségével törté-

nik, mint szergyakorlat contomonobolon név alatt
emIítik.

Nagy ügyességet igénylő játék volt a quiritanus
contax sine fibula: lándzsának, nyilnak, vagy dárdá-

nak hajítása vetőszíj nélkül, az ügető lónak hátáról

úgy, hogy a czéltáblául szolgáló faember keresztül
szúrattassék. 2) A vívás, birkózás és ökölviadal foly-

tonos gyakorlatára szolgált a perichyte, melylyel a

fegyveresek a testhajlást, mozgást s ügyességet fo-

kozták a csapások és repülő nyilak könnyebb kike-

rülése végett. 3) Még kedveltebb és általános közmu-

latság volt a lóverseny és kocsiverseny.

Ezen kívül úgy látszik, hogya sakkozást is ked-

velték Rómában (ludus latrunculorum seu scacco-

rum). Seneca 4) emlegeti ezt, mint értelerngyakorló

játékot. Justinianus kifeledte a megengedett játékok

- lajstromából.

A Paulus által imént felsorolt, a testi ügyessé-

1) Glück. Pandekt, 11. k, 326. 1.

2) Glück. Pandekt. ll. k, 327. 1. Dig. ll. 5. 2.... si quis

certet basta vel pilo iaciendo.
") Glück. Pandekt. ll. k. 327. l.

4) Seneca. Epist, 106. Nl'. ll. és Epist. 117. Nl'. 30.... latrun-

culis ludimus.
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gek gyakorlását czélzó játékoknál a küzdelem ered-

ménye iránt fogadásokat is engednek, mert itt a fo-

gadót a játék kimenetele érdekli. De azon esetekben

a melyekben a küzdelem iparszerűleg vivatik, nem

pedig dicsőségért, nincs megengedve a fogadás.
A megengedett játéknak pénzre menő űzését

annyiban korlátozta Justinianus, hogyajátékdíj nem

rúghat magasabbra egy aranynál. Ennek áthágása

tíz arany büntetéssel jár. Ily szabott árnál jobb ta-

nács az, hogy másért, mint társas mulatság kedveért
soha ne játszodjunk, azaz ne a nyerés legyen aczél,

melynél csak eszköz a játék, hanem a felüdítés legyen

a czél, a játékdíj pedig legfölebb eszköz a figyelem
lekötésére, az érdekeltség élénkítés ére. Ne éljünk
játékból, ne éljünk játékért. Ne hajhászszuk, ne
imádjuk.

Ha az egyetemi polgár szép hivatása körén be-
lől munkálkodik, s a nemes szórakozási eszközökkel
időszerűleg megfűszerzi életét, ha az üdvözítő munka

és a tisztességea felvidúlás kellő arányát megtartja :
kérdem, mikor j ut idő az unalomra és a hazárdjáté-

kosságra ~

Önök szíve még fogékony. A mondottakból a

tanulságot vonják le. Nem a maguk számára, hiszen

önök úgy is szeretik a munkát s megvetik a nemtelen
szóralozásokat, hanem az Aulát és tantermet kerülő

pályatársaik javára, a kik közül sok menthetetlen,
de nehány talán megmenthető.

Van köztük olyan, a ki még csak nézni jár a
játékasztalhos. Mint semleges szernlélő nyit be a

sátán házába, a hol a kmesszomj gerjesztetik. Egy

ideig a játékot csak nézi, nézi, de meglátják, hogy

8
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napok múlva a szemlélgetést érdekesnek találja} s

gyakran jártatja rajta az eszét} majd gondolatban

helyet \foglal a játszók sorában, végül a nyereség-

vágy feltámad benne, feje elkábul és a végzetes szen-
vedélyelragadja. Igaza van Justinianusnak, hogy még
nézők se legyünk a.játékasztalnál, s az oda igyekző

ismerőseiket kérjék, intsék, hogy ne menjenek, ne

járjanak a sötét denevér tanyába, hol penészként fo-

gamzik az átok és gyalázat. Állítsák barátj aik szemei

elébe a munkának, kitartó szorgalomnak lelkesítő
példáit. Ne engedjék őket szövetkezni .a legocsmá-

nyabb banyával a játékossággal. Van tan ismerőseink

közt olyan, a kit a játék járványa megragadott. Bor-

zasztó kiábrándulás után fogadást tett, hogy többé

nem játszik, javulni akar, de nézőbe még is beállít,
hogy próbára tegye állhatatosságát. Fel nem oldaná

magát adott szava alól, kivéve, ha veszteségeit egy
este visszanyerhetné. Lesi a kártyajárást. Meglepi őt

némely bőkezű játékosnak következetes balszeren-

cséje. Reményli, hogy ettől ő is nyerhet, hisz ügye-
sebben játszik. Ad hoc feloldja magát adott szava
alól, s a játékasztalnál tölti éjeleit. Oh mondjátok,

egy szilárd nemes baráti jobb nem tartóztathatta
volna e őt vissza a játékhely felkeresésétől ~

Van ismerőseink közt talán olyan is, a ki foly-

vást játszik. A melyik nyer, az ebül szerzett vagyont
ebül veri el. A melyik veszit, fél felkelni a játékasz-

tal mellől, fél kiadni kezéből a kártyát. Inkább ki-

fosztatja magát, semhogy felhagyjon a szerencse-
kémlelésével. A hosszas izgató játszás elvakítá eszét,

elzsibbasztá idegeit, zavaros tekintete nem látja a
menekülés útját. De a kit a folytonos vesztés se jó-
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zanít ki, talán megjavítja a jó barát, a ki egyedül
ismeri a húrokat, a melyek a tévelygő nek szívéhez

vezetnek. Az ifjú tettesek a bűnnek inkább áldoza-

tai, mint szerzői. Szóljunk nekik jóakarólág. Az

őszinte önzetlen baráti hang elhat a velőkig. A bál-

ványimádó talán az Istenhez tér.
Önök, derék egyetemi polgárok, ragadják meg

veszélyben forgó ismerőseiknek kezét, igyekezzenek

megismertetni velök az idő becsét, figyelmeztessék

őket az élet nemesebb szórakozásaira, példáj ok-
kal állítsák elébök a munka és szorgalom sikerét. Ez

úton önök többet tehetnek a játékosság kiirtására.
mint az egyetem. a fókapitányság és a törvényszék.

Nehéz feladatra kérem önöket, de hát nehéz felada-

tok megoldása nem dicsőség? És fordulhatok-e jobb
helyre, mint önökhöz, a kik saját körükben a bajt

legjobban ismerik. Ne kicsinyéljék az érdemet, a

melyet ezen a téren szerezhetnek. Gyógyítsanak meg
ismerőseik közül minél többet, a nemzet erkölcsének

tisztaságát fogják munkálni.
Nem szólok, mondá Kossuth, a fonynyadt arczú

vén bűnösökhöz, vesszenek, hasznukat a haza többéWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,
úgy se veheti. Nem szólok a megrögzött fosztogatók-

hoz, a kiknek a koppasztás kenyérkereset, ezek pirul-

ni rég nem tudnak már, hanem a romlatlan a lelke-
sedni tudó ifjúsághoz, hazánk reményeihez intéz em

szavaimat. Mondják meg a tévelygőknek , hogy a

romlatlan szív a rövid életen át nem fogy ki az ár-
tatlan élvezetekből. Miért fúznék hát sorsukat a já-

tékszenvedélybez, a mely örökké veri azt, a kit fogva
tart. Kössék lelkére az ingadozónak. hogy a tudo-

mány, művészet s józan társasélet kinálta édes gyö-
8*
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nyöröket nem méltó elszalasztani egy oly időölés

kedveért, a melynek hátterében annyi bún, annyi

gyalázat, lelki furdalás, annyi jellemfolt rejtőzik, s

nem illik megfeledkezniök arról, hogy az aljasság

sarába merült emberek érdemetlenek arra, hogy az
egyetemi polgárt az ő társaságuk tagjai közé soroz-

zák. Ha az egyetemi polgárság kiérdemelni akarja

azt, hogy a nemzet ifjúságának díszeűl tekintessék,

legyen példaadó az erkölcs és munka tekintetében.

Szeresse az igazságot, kutassa a tudományt. Önöknek

a gondviselés hálás tért nyitott, a hol. a ház, haza s

egyház javára dolgozhatnak, "Szégyen reá ki lomhán
vesztegel. Dicsőség arra, a ki dolgozik. Válaszszatok

most: szégyen vagy dicsőség", mondom Petőfivel, 1)

s kérve Isten segítségét, az 1881/82. tanévet meg-

nyitom.

1) Petőfi költem. 4. k. 215. 1.


