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Magnifioe Rector!

Hálásan kőszőnőm a szíves üdvöelö szavakat.

Mikor ,a rektori láncot a hivatal terhévei együtt átveszem,
az első, aminek kifejezést kell adnom, ,a'z aggodalom, hogy
vajjon képes leszelo-e feladatomnak megfelelni. Az aggodalom
mellett azonban erős bennem a bizakodás érzése is. Magnifi-
centiád példája áll előtteme a jó emberé és a tudós tanáré,
aki - éppen azért, rnert jó ember és fáradhatatlan munkás -
nehéz helyzetben is biztos kézZJel vezette az egyetem ügyeit.
Jó ember seeretnék 'lenni én is, és rriinden erőmmel tőrekedmi
fogok én is, hogya munkában megfeleljek.

A humanitás és a munka vezet minket.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

J ó t teszünk a tudomány művelésével és terjesztésével,
elöadásaink, intézeteink a-lelki és testi épülés kiapadhatatlan
forrásai é s a z emberiesség eszméje hatja át egész működé-
siinket, •

És mi, akik régebben benne éliiníkegyeterni űzemiinkben,
azt is liátjuk, mennyi becsületes törekvés, munka és tehetség
áll itt a nemzet jólétének és műveltségének szolgálatában,

Még vagyok róla győződve, hogy kőzvéleményiink és
íkoranányzatunlk .méltányolja a mi törekvéseinket és ezért
nézek bizakodással rektori esztendöm elé, amelyhez Magnifi-
centiádnak, egyetemíink mánden tanárának és mimden diákjá-
nak támogatását kérem.



Tisztelt Egyetemi Kőzgyűlés! 'I'isztelt vendégeinkZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!

Az egyetemi oIkltatás évtizedek óta a csendes válság kor-
szakában él. Ha nem is erősen, nem is gyakran; mégis hallat-

. szanak hangok, hogy 3
'
Z egyetemi oktatási és nevelési mód-

szer az egész világon elavult, hogy idejét múlt fortmákhoz
ra;g'as2lkodiJk,alll'elyek nema legalkalmasabbek az értelmiség
korszerű kiképzésére, Az a meggyözödésem, hogy ezekben a
kritílsai megnyilatkozásokban jó adag igazság van s ebben a
meggy,őződlés'hen próbálom a IköVietkezőkben egyetemi: neve-
lésimk kérdését tál1g~Tiallni.·Nem elvi szempontból akarok
beszélmi, 'ez a pedagógus vagy a kultúrfilozőfus feladata,' -
gyalkorlati alapon akaron» megvilágitani a mai állapotokat és
lneg akarom rajzolni a további,szerintem ;kívánatos fejlődés
útját. .

Az egyetem lehet lélektelen dűplomagyár és lehet a nem-
zeti életet lényegesen befolyásoló nevelömtézrnény: lehetetlen,
hogy laJszóban forgó kérdés fontosságát ne érezziik.

Ezt annál .inkább éreznünk kell, mert ma az egyetemnek
szinte minden külföldi nemzet - elsősorban a legnagyob-
bak - fokozott jelentőséget tulajdonít. Mindeniitt napirenden
vannak az egyeterni oktatás tőkéletesítését oélzó reformok, a
kőltségvetésekbe igen nagy' új tételeket állitanaík be egye-
temi oélokra, 3 'Z egyetemi h a U g 3 W k s z á m a 'mindeniitt lénye-
gesen emelkedik, néhol egyenesen meglepő arányokban,

Nálunk meg éppen Ikrülönös jelentősége van az egyetemi
nevelés kérdésének: kritííkusan gondolkozó új értelmiséget
akarunk kinevelni. Mélyen érezzülk, hogy nemzeti katasztró-
fánknaík egyik fő oka értehniségnink hiányos műveltsége.
Kőzéposztályunk nagy tőbbsége hajlandó frázisoloban gon-
.dolkosni, nem olvas, nem tanul, nincs keliö kritikai készsége,
nincs megfelelő ítélete sorsának le'gfüntosabh kérdéseiben
sem.

Hasonló elgondolások alapján vette programsnjábei a ma-
gyar kőzoktatásiigyi kormány, mdnt .a magyar demokrácia
iskolapolitikájánalk legfontosahbcéldát, a dolgozó, a teI"emro,

1 L. pl. Irrnre Sándornak Egyetemi nevelés c. tanulmányát (Bp. Szcmle,srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2117. k. 1'930).IHGFEDCBA
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az alkotó ember típusának megteremtését, hangsúlyozva a
ráció fényének és hűvös tisztaságának, a valóság ilga:zi szerke-
zete megismerésének szülk:,ségességét - ahogyan a: kultusz-
miniszter úrZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf logaJmazza.2

I

A dolog persze nem egyszerű, a bajok mélyen. vannak,
.Ha az állapotokon segíteni akarunk, nem~etiéletünk teljes
megújítására Vian sziikség, de ebben a munkában ,egyik leg-
fontosabb szerepe h ll, hogy legyen aZJegyetemnek.

Milyen úton dnduljon el az egyetem, hogy ennek a kőte-
lességének megfeleljen ~

. E kér désné] elöszőr is felmeriii a közvetlen világnézéti
nevelés gondolata. Adjon az egyetern 'a szakkép'~és mellett
világképet, mutasson rá a szakképzés anyagának egyetemes
tudásunkhan 'elfoglalt helyére, a többi tudományszakokkal
való összefüggésére, l]{iapjon az egyetemi hallgató ismeret-
elméleti, lélektani, szocioíőgiai tájékoztatást - ,~őhetn'énk és
fűzhetnénk tovább ezt a gondo1lwtsortszinte tetszés szerint,
nem is szólva arról, hogy kiilőnleges társadalmi alakulatok és
intézmények képviselői itt kiilőnleges ámáJspontok szőszóiői is
lehetnek.

Ez a nevelési mód - amennyire tetszetős az 'első pillu-
natra, annyira nem válnék be a gya!korlathan. A világnézeti
bevezetés a legtöbb diáknal rövid idő alatt tartalmatlan teherré
lenne. A hallgató - éspedig különöSi8IlaZ értékes hall-
ganó .:-. érdeklődésével elsősorhan szaktáI1gya f,elé fordul,
távolabbi érdeklődése - ami kell, hogy megleg-yen - szak-
tanulmányaiban, egyéni hajlamaihan és képességeibera gyöke-
rezik; itt meg keN adni a lehetőségeket és eszkő zök et, de nem
leh;etelőírni az anyagot, ,a beavatkozás inkább árt, mint hasz-
nál. A rni f.őcé1unk nem az, hogy az igazság tételeit tanítsuk
-ez~8'l csak a régi tanátőképző-intézetek :f'élmiivd:t szellemát
terjesztenénk -, hanem hogy felébressziik a fiatal lélekben a
tudományhoz valő lelkes ragaszkodás érzését, hogy lefki ala-
pot teremtsünk az általunk tanított é másutt hallott, olvasott
dolgok átgondolására, átélésére, az egyén és a kőe számára
való felhasználtására v.rugy fel nem hesználására. Ezt a; célt
elsősorban egy szaktudomány alapos megismerésével, e szalk-

2 Ortutuy Gyula: Két előadás, 2:1. 1.



tudomány terén az egyem kritika kifejlesztésévei érjüke,l~
ami már mag:aszükségikiéppen egy;én:i munka, és mlég sokkal
inkább azZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAla . sza1kikérd:éseken keresztűl a z á:lta:lánosabb problé-
mákba való bekapesolődás.

Mi hát az egyetem neivelőe:szlkö'z,e~ Semmi más, mint az
egyetemi munka és az, eg1y;etemi élet. Nem maga a tudományos
nevelés, ahogyan sokan gondolják, dea haagsúly mindenesetre

,ezen van. Beoker, a húszas évek nálunlk is jól ismert porosz
ku:víus~mül'is2:tere azt' írja a, német egyetemek lényegéről szőló
dolgozatában, .hcgy a régi felfogás, mely szermta nevelés
egyenlő ,a tudományos neveléssel, élavult. Az értevmi nevelés
mellett ma fontos a vallásos, a rnűvészeti, a szoeiális-etikai és
mindenekelőtt a testi nevelés, az ernber mint teljes 'egyéniség
, ~Gesamtpersőnlichkeit) és rnint szociális Ilény.3 EZ1ek he,1)"es,
és szép gondolatok, de megvaíősitásuln részint nem az f>gye-

,temre tartozik, részint csak a hivatásra elökéezítö egyetemi
munka 'mellett történnetvk.

Ha tehát az: 'egyetem nevelő hatását fokozni óhajtjuk, az
egyetemárnunkát kellmtenzívebbé tennünk, e ' munka feltéte-
leit és eszíkőzeit kell vizsgálat, al'á vennünk és az e<g)"üt8llméle-
tet k'e:H úgy alakítanunk, hogy az: nevelési szempontbőt gyü-
mölcsözőbb legyen. EZ1 a gondolat az alapja az, elmondan-
dóknak. -, \

Mie16t,t a z eg'y'etemi nev8'l~is elg1yleSIlkiérdéseinek tárgyalá-
sába fognék) szólnorn kell néhányezőt az egyetemi hallgató-
ságe[őkéS'züliségér'őL

Nem akarok m01s't az egyetenr-elötti nevelés m a szóban
forgó, részben már megolldlott és réezben még' megoldandó
kérdéseihez hozzászőlni. Csupán arra akarom felhivnia fi,gyel~
met, hogy az egyetemi nevéés eredményes vagy., eredményte-
len voltának szempontjából döntő, jelentőségű, hogy milyen
az egyetemre ~övő ifjúság' elökészíiltsége. Kellő iskolázottsás;
nélküli ifjúságból az egyetem csinálhat többé-kevésbbé - in-
kább kevésblbé - jó szakembereket, de művelt értelmiséget
soha, Nem tudom, volt..,e másnak alkalma ezt olyan világosan í

látni, mint nekem, aki hallgatőságom csekély számánál fO g lY a

3 Schaírer-c-Hoffrnann: Die Universitátsideale der Kulturvölker; Leip-
zig, 1'925, 29. L



2 4 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

minden egyes hallgatómmal szoros egyem kapcsolatban
vagyok salkihez gyakran jőnnok hallgatók a kőzel-keleti
országokból a legtárkább kőzépiskolai képzettséggel.

Az általános iskola ezerepére gondolok itt elsősorhan és
hangsúlyozom a kultuszaniniszter úrrale nem szabad meg-
engedni, hogyeza 6-14 éves gyermekek oktatását egysége-
sen egy nyolcosatályos elemi iskola nívójára siillyes 08 vissza.'

Kiilőn szólok itt 'egy fontos kérdésről, mert ez 'howá- •
tartozik elgondoíásaim már érintett alapeszméjéhes. Ez. a kér-
dés a reális gondojkodásra való nevelésnek, iUetö~ege neve-
lés talán legfontosabb eszközének, a magyar fogalmazás taní-
tásának a kérdése. Az a benyomásom, hogy e tekintetben
súlyos hibák vannak.

A helyett, hogy arra tanítanánk a J tanulót, hogy gondo-
latait, illetőleg tudásanyagát egyszerűen, világosan és szaba-
tosan le tudja, írni, inkább valami vezlércikikíró--klépe'sségtet
követelünk meg tőle, ami az átlagembet- képességeit tekintethe
véve, 'rendesen furcsa eredményekre vezet, A tanuló nem érzi
jöl a kifejezések súlyát, 'no:zzász.ok,i'kahhoz, hogy leírj on dol-
gok,at,amelyeken nem igen gondolkozott. Hajlamaink mellett
nevelésiinknek is erős része van ebben. Gondoljunk például
csa!kérettségi dolgozataink témakőrére. A mi gondolkozásunk
számára ,szinte grotoszkűl hat a 'Londoni egyetern 1946-iki
angol-szakos felvételi vizsgáinak egyik dolgozateíme, amely
épp az el,sőa feladott témák között s így hangzik: "Gondosan
leírandók 'egy' si'keriil'tlkiránduláshoz ssükséges előkészűletek."

- Nem azt mondom, hogy csak ilyen dolgozatot ken .iratni, az
angolok sem csak ilyeneket iratnak, de ken íratni ilyet js és I

kerűlnikelf a frázisokban való gondolkozást elősegítő dolgosat-
címeket. '

Örvendetes jelenség, hogy kuituszminissterünk pro-
grammjában erőteljesen kifejezésre jut az aJ törekvés, hogy e
bajon segítsünk, hogy új utakat keressünk a fogalmaZ!ástaní-
tásában.

kz 'egyetemi nevelés középpon:tjáJban a tanár személye
áll, akinek a hatása mirrdig egyén~.

4 Ortutay Gyula: Két előadás, 14. 1,
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~ Az egyetemi tanár elsősorban tudós, az emberi szellern
rmmkásságának egyik legfontosabb tényezője s nagy felada- '
tának csa!ki egyéni képességeivel, szelleme sajátos alkotottsá-
gával tud megfelelni. A tudomány 'haladását a kutatók lelki
alkatának sokfélesége teszi lehetövé, A kutatő, a problémák
inélyére hatoló egyéniség az, amelyiIkJ a megfellelő képessé-
gekikel rerrdelkező fiatal lelket megkapja, magához kapcsolja,
vele az egyetemi munka, a tudományos kutatás lényegát meg-
értetiZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé s az egyetern nevelő hatásának befogadására képessé
teszi.

Ebből 'két dolog kővetkezik. A'lJ egyik az, hogy az egye-
terni tanár nevelő munkáját soha előírás szerint nem végez-
heti, a másik az, 'hogy az egyetemnek és a kormánynak foko-
zott gonddal és felelősségérzettel kell az egyetemi tanárságra
alkalmas tudós nevelőket. kiválasztani.

De a tanár egymagában nem képes nevelő mun'káját el- \
végezni. Munkatáraakat kie,l,lmellé adni, akik a hallgatóság
Jáseibb csoportjait, ~ csoportok minden egyes tagjával való .
egyéni érintkezésben, a tanár szellemében és az, ő utasításai
alapján bevezetik az egyetemi munkába,

E munkacsoportok kőzőtt az, első helyet foglalja el magá-
nak a tanárnak a szemináriumi gyakorlata. E mellett azon-
'ban nagyobb hallgatóság esetéri több, 6-8 munkacsoportra is
lehet sziikség; Sőt kisebb hallgatóság eseten is kívánatos több
csoport létesítése, mert ilyenformán a tudományos nevelés-
Den mint csoportvezetők szóhoz jutnak "küJ'öiueges terűletek-
kel foglalkozó, esetleg egészen kiváló fiatal tudósok.

Ibyen munkacsoportokat, ú. n. proszemináriumokat, léte-
.sítettünk a Bölcsészeti. Karon 1933-ban, amikor mint a Kar
dékánj ának alkalmam volt azokból a gondolatokból, amelye-
ket most előadok, valamit megvaló itan.!:,

A dolog nem ment e111entmondások nélkül.
Legnehezebb volt az anyagi fedezet, a proszemináriumi

vezetők díjazásának biztositása. Erre fordítottuk & magán-
tanári tandijjutadék egy részét. A magántanári tandíjjutalék-
nak régebben mind a négy karon az volt a ,z elosztási módja,
.hogya magántanár hallgatói száma ezerint részesedett belőle.
E,z nyilvánvalóan igazságtalan dolog volt; volt bölcsészétkari
.magántanár, . aki ezer pengőn jóval felűl kapott a tandíj-
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jutalékhól, mert előadása - amely tudományosan esetleg nem
15 volt külőnősebben értékes - kőbelező volt a jogi Imr hall-
gatói számára is. Viszont egy másik magán tanár, aki egy
kiilőnleges tériileten adott eM, tudományosan esetleg jóval
értékesebb 'előadást, két, tudósnak induló hallgató előtt, félévi
munkájáért ugyanakkor. például 3 pengő 40 fi'],llér díjazásban
részesiilt. De ezt a rendsze-rt nehéz volt megváltoztatni. MaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj ,g

emlék szem, mennyire aggódtam az: előtt a tanácsülés előtt,
amely 'a végső 'szót kimondotta, mikor a 'Z ügy. a Bölcsészeti
Karon már tökéletesen rendben volt. De a Tanács - bár nem
kőnnyen szakított a tandíj jutalék elosztásának régi tradició-
jávad - átlátta, miről van szó és b'eleeg,yezett· 8 1 reformba.
A kultuszmánisztérium is hozeájáruít a kőltségekhez s így a z :

anyagi akadályok elhárultak. Megjegyzem' itt, hogy je10IlJl1egi
kormányunk nagy megértéssel kezeli az ügyet és rendelke-
zésre bocsátja a sziikséges összeget.

A Bölcsészeti Kar' sem gördített komoly akadályokat a
proszemsnáiritmri oktatás megva16sításaelé. Az egye'Hen, aki
határozottan ellenezte, bár harcolni ő som' harcolt ellene,
Pauler Ákos volt. Pauler azegye,t'emi szabadság elvét látta
megsértve r u javaslatban, i:Hetőleg a javaslatnak abban a pont-
jában, mely a heti egyórai proszemináriurrri v,agy szemina-
riumi gyakorlat 'k!ötelező voltát írta 'elő. "Ezzea lehetetlenné
tesszaik - mondotta - hallgatóságunk legértékesebb részének
fejlödését, az olyan hallgatóét, amelyik hat hétban egyszer
jön előadásra ,sutána kőnyvtárban dolgozik;" Pauler észre-
vételében volt valami, de hogy ilyen' és hasonló elvekkel az
egyetemi nevelést megszervezni nem lehet, ,a'z -srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ,zt hiszem -
egészen világo . Megjegyzem, hogy a Bölcsészeti Kar szemi-
náriumi- szabályzata szerint a haílgató szahadon választja
szemánáriumi gyakorlatát. • - ,

A proszemináriumi oktatás telhát megrvalősult és folyik i l

Bölcsészeti Karon idestova 15 év óta. Az intézmérry lényegé-
hen bevábt, a Kar tanárai tegyr,~ erösebben veszik: igénybe, s
a bőlcsészetkari oktatás aJ proszemináriumok nélkiil ma már
nehezen képzelhető el. 'E.z oktatás keretében több mánt száz"
nagyobbára fiatal tudós fejt ki a Karon oktató és nevelő
munkát, némelyik két-három.mémelyik 10--15 hallgatőből álló
munkacsoportot vezetve. .Nagyebb huligatóságú tanárok őt-
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hat, néha több proszemináriumi csoport alakítására tesznek
előterjesztést.

Egy pedagógiai reform azonban sohasem úgy sikerül,
ahogyan a'L'Jember elgondolja. Így például' nem sikerült meg-
szűntetni a szemináriumi oktatés rendszeresitésévei a böl-
esészetkari távhallgatás leheteblen intézményét, általában
nem ikerült a szemánáriurni vezető és a hallgató kőzőtt a
.kapcsolatot olyan bensővé, ahaUgató tanul-mányi munkájára
olyan nagy hatásúvá tenni, mint 'aJreform tervezésénél elkép-
zeltem, .nem. sikerült a proszenrináriunui csoportok számára
megfele'lrő kőnyvhasználati lehetőségeket, 'helyiségeket biztosí-
fani, 'egyik-másik proszemináriumi csoport vezetője sem felel
meg 'egészen az ideális elgondoíásoknak, de emberi dolgok-
ban kővetelményeinknek zerény keretek kőzt ken maradni és
'megfelelö intézkedésekkel egyik-másik felsorolt 'bajoln segíteni
is lehetne,

, De lényegében a2'J irrtézmény - mirit morrdottam - be-
-v'állt 'és meg vagyok róla győz1ődV'e,hogy m~g lehetne valóai-
tani é megvadósitása haszonnal járna .egyetemiink többi
Karain is. A többi Ikarokon természetesen csak a'z egyes karok
-különleges kőriihnérryeinek, tanulmányi rendjének megfelelő-
leg Imme alkaimazhatő; kiilőnősen erős változtatásokat kel-
lene tenni e nevelési módszeren aL'JOrvosi Karon való alkal-
mazásában, de azt hiszem, kisebb munkaesoportok alakítása
-és e csoportokon keresztül minden egyes hangatónak a tanító-
testiilet egy tagjával való személyes kapcsolata itt is megvaló-
sítható volna. Mert ez volna irti a föeél: személyes kaposola-
tot teremteni minden egyes esetben a hallgató és az egyetem
'tarrítőtestiiiete ,kö'7Jött.

,Az egyetmni tanulmányi csoportok tevékenysége a lehető
Legváltozatosebb lehet. Az egyszerű szővegolvasástól a leg-
'különlegeeebb új problémák beható .tárgyalásáig minden sse-
'ropelhet a prograantnon. Dé kiilőnősen alkalmas e. csoportok
munkája arra, hogy segítsen a hallgató előképzettségének
hiányain; lehet rendszeres eWképzögyakorlatokat tartani,
kűlönleges segéd-disoiplinákba bevezetést adni, de kiilőnősen
Iehet az egyéni megbeszélések alkaJlimtával a hallgató fejlődését
figyelemmel kísérni, képzettsége hiányai ra figyelrrreztetni,
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kőnyvészeti es más uta. ításokkaleHátni. Emellett . '1 tanul-
mányi csoportok rendszere ,[1; s~ell2lkciónakis hathatós eszköze.

Munkaosoportot bárki vezethet, akit erre a tanár alkal-
masnak lát. A Bőlosészeti Kar kíilőnős ezeretettel ha ználja
fel itt a fiatal munkaerőket. Néha a most abszolvált hallga-
tót is felterjeszti a tanár pröszeminárium vezetésével' való
megbízatásra és ezek rendesen meg. is telelnek feladatuknak.

Amennyire mellette volnék azonbari munkaesoportok
szervezéeének, annyira ellene volnék annak, hogy ezekiaz egye-
temi jelleg, az egyetemi szabadság rovására túltengjenek,
hogy az egyetemet j,s!kolávátegyüle

Ebben az ősseefűggésben sziikségesnek tartom megemlí-
teni, hogy oktatási és nevelési lehetőségeink lényeges gazda-
godását jelentené, ha tudományos intézményeinket az egye-
temmel szerosabb kapcsolatba hoznánk.

Ha nem is' gyakran, előfordul az az, eset, hog:y a 'I'udomá-
nyos Akadémiának egy-egy Ikitűnő tagja, valamely tudomá-
nyos intézetnek tudós vezetője valgy tisztviselője nem áll az
egyetemmel kapcsolathan. Sajnálatos dol'og' eZ;€lz:eket az
embereket meg kellene nyerni az egyetemi munka számára,
jjHe'tÖll<egaz egyetemhez való kapcsolásnkat megfelelő formá-
ban intézményesen lkellene biztosítani vagy legalább is meg-
kőnnyíteni. Felkérhetök .volnának - megfolelő díjazással -
kúl!ö'Il'legeskutatőcsoportok vezetésére, indokolt es'~tbenlehetne
nekik professzori cimet és doktoráltatási jogot adni. Az el-
képzelé lássé szokatlan. okan merésznek is fO'gjálktalálni.
Én elindulnek zenaz úton, mert az a meggyözödésem, hogy
a tanszékek tárgyköJ:1E'i.nem fedák a. tudományos sziikségle-
tet és a magántanárság intézménye, lagalább is mai forrnájá-
ban; nem felel meg az egyetemi oktatás és nevelés követelmé.,-
nyeinek, nem felel meg annak, hogy a kiilőnleges tudomány-
szakokat megfelelő rendszerességgel és az egyetemi nevelés
számára megfelelő módon hasznosítható formában képviselje.

Szervezeti átalakulásról van itt szó, a rendelíkezésre álló
erőknek minél kevesebb keltséggel való célszerűbb felhaszná-
Iásáról. A tanszékek számát lényegesen nem kellene szaporí-
taní, de a tanszékek munkájába eddig f'el nem haszlIlál,tvagy
k€llŐ'legfel nem használt új 'erőket kellene beáilítani, rend-
kíviili tanári, intézeti tanári és más ehhez hasonló kinevezé-
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sek és megbízatások alakjában. Ilyen módon kőnnyebb lenne
a fiatal tudós nemzedék megfelelő elhelyezkedése, meg-
oldódna magántanáraink díjazásának problémája is.

Egy-egy tanszék kőrűl kutató, oktató és nevelő kőzőssé-
geket keUI létesíteni ae;egy etemen, illetőleg a mármeglévőket
--- hiszen az i~a'zi egyetemi munka útja lényegében mirrdig
ez volt - erősíteni érssegíteni kell.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jövő fejlődés útja két-
ségtel1enül ez; hány újabb na'gy tudományos felfedezés van
például, amely nem €Igy ember, hanern egy kutatőkőzösség
nevéhez fűződiik. \

Mi,iyen szerepe lehet a munkacsoportok mellett az elő-
adásoknaletsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A-zt hiszem, hogy azok az ú ja b b törekvések, amelyek az
előadásoknak az egyetemi oktatásból való kiszoritását céloz»
zák túlzottak, Előadásra . szíikséa van. Ez nagy mértékben
hozzájárul a tanár személyes hatá~áhÜ'z, amely '- mint mon-
dettam ~ asegyetemi nevelésben dö;utö jellentőségű. A tudo-
mány anyagának ltegújabib formájában való ,elöadásáh oz' sin-'
osen olyan alkalmas eszkőziirik, mint -az elöadás. Az is bizo-
nyos azonban, hogy nem minden tanár alkalmas előadások
tartására és én részint .ezért, részint mert ilri:i.lönösfontossá-
got tulajdonítok a gyakorl'atszerű oktatásnak, korlátoznárn az
elöadásoknak azt a nagy szerepét, melyet mai rendszerunkben
játszanak. Ebben a tekintetben több szabadságot adnék a·
tanárnak. Meg vagyok róla győ21ődve,hogy tanáraink eZ1zel
el szabadsággal helyesen élnének. Aoztmindenesetre fontosnak
tartom, hogya tanár a kutatás legújabb állásáról rendszeres
előadásoloban tájékoztassa ha[.llgat6s'ágát. .: \ •

Kőtelezö legyen-e az, elöadások látogatása.t E'z egyetomi
oktatásunk, nevelésiink egyik legnehezebb kérdése. A rég,i
rendszer mallett nem volnék híve a szigorúan kőtelező láto-
·gatásnak. Diákkoromban több előadást kellett felvenn em ,
amelyek kőtelező látogatása szerenosétlenné tette volna egye-
temi éveimet. Viszont a tapasztalat azt .mutatj a, hogy ha
ebben a teleintetben teljes ssabadságot biztositunk a hallgató-
s11,gna,k,ald{1o'rennek j6 része, esetleg nagyobb része, nem fog
eljárni 'a legfontosabb előadásokra sem. 'I'alán legjobb volna
fenntartani a mai gyakorlatot, elvben kőtelezővé tenni az
előadésok Iátogatását, fenntartani a névsorolvasás intézmé-
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nyé.t s ennek alkalmazását a tanárra bízni s bizonyos gya-
lkmllatszerű előadásolk 'látogatását feltétlenül kőtelezővé tenni
€S szágorúan ellenőrizni. A fávhallgatás intézménye az egye-
temi nevelés követelménveivel mindenesetre ősszeférhetetlen.

Az előadásükkal~apcsolatban lehetne szóvátenni a tan-
rendek tervszerű ősszeáldításának, bevezető előadások rend-
ezeresitésének a kérdését is, Ezzel részletesen nem foglafko-
zom, ez magától ér:teWdjlkés összefügg előadásonualapgondo-
latával. Nem: lehet az egyetemen nevelni úgy, hogya hallga-
tónak nincsenek meg a sziikséges előismeretei egy szakelőadás
hallgatásánál. E'zzel egyenesen felületességre, logikátlanságra,
homályos gondolkozásra szoktatjuk. Nevelésiink célja pedig
.épp ennek az eHen~\Jezőj.ekell, hogy legyen. Ezt a. kérdést még
egy más ősszefiiggésben is érinteni fogom.

Ami előadásaink tárgykőrét i!Neti, éppen nevelési szem-
'pontbólba1lán kívánatos,"olna a jelen problémáival többet
foglwlkózillÍ,mint most tlelsszü!k.De túlzásba menniink nem
szabad. Elvi fejtegetések helyett 'eg,ypéldával, a m a g a to pél-
dájával próbálom megvilágítani a kérdést: mi értelme volna
annak, ha török filológiai elöadásaimban beszélnék a mai
'törőkség szakornat érintő problémáiről és nem arról igyekez-
nék elsősorban gondoskodni, hogya hallgatók a töröksé.g
ismeretére vonatkozó forrásainkatceredetiben megismerjék és

, használni tud'ják, hogy 'a magyar szempontból fontos turko-
Iógiai problémák ősszeségét kritikailag me;gismeTjék. .

Az elöadások kérdése átvezet bennünket egyetemi neve-
Iésiink legymásjk, nagyon elhanyagolt problémájára.oés ez az,
hogy; megta ulás céljából milyen formában kőzőljiik a sziik-
-ség1es ismereteket hallgatóinkkal. 'I'artunk előadásokat, ame-
lyek részint a megkivánt ismereteket tartalmazeák, részint
ezeken túlmenőleg kiilőnleges kérdéseket tárgyalnak. ElJ rend-
jén van. Előadásainknak a vilJsgfaany,agra való korlátozása
tudományos sorvadásra vezetné. De felmerül két kérdés: elő-
ször az, hogy megfelelő formában Ikerülnek-e előadásaink az
ifjúság kezébe és másodszor, hogy ha előadásainh tárgykere
nem fedi ,a vizsgaarryagot, vannak-e alkalmas eszkőzei . ifjú-
ságunknak a vrzsgá!kra előkéssiilni. A felelet, melyet e két kér-
désre adnunk kell, egyenesen lesujtó, 'éspedig Jiesujtó első-
sorban nevelési szemponfból,
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Vannak hallgatőink, akik mesterei a lejegyzésnek, A leg-
több hallgatőnál azonban kíizd az előadás ikJövetése,megértése'
a logikus és 'semmi lényegest eTnem hagyó lejegyzésre való
tőrekvéssel. Még rosszabb a he1Y7Jet,ha az illetőben az elő-
adás gondollatokat is, ébreszt, '

Megvallorn, nekem előadás kö'zhen gyakran több gondot
okoz az, hogyan tudom elmondaná a mondanivalómat úgy,
hogy kőnnyen és értelmesen lejegyezhető legyen, mint az 'elő-
adás lényege. E'z a tőrekvés 'az e16adást:ermészetes folyáma-
tosségának.rovására megy és ezért talán nem is kívánatos.

Annyi bizonyos, hogya hallgatók által' késeitett .jegyze-
tek csak !kivételes esetekben kifogástalan segédeszkőzei a
tanulásnak. LegZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1na;gyobb részük tele van 'hibával, ,solkhelyen
elvész bennük a logikus gondolaMűzés és hallgatóink jó része
ilyen jegyzetekből, sokszor ,e jegyzetek tovább ferdített ki-
vonatából, sőt a kivonat kivonatából ~és'zÜ'Lkollokviumra és
vizsgára. Ez egyenesen a z ellenkeeőjeannak, amire az, egye~
temd nevelésben törekedni I~'ell.E,z az állapot' nem tartható
fenn. Az előadás anyagát lehetőleg a tanár 'álta! ellenőrzőtt
formában, sokszorosítva kell az ifjúság kezébe adni s a ,kol-
lokviumokon és vizsgákon fokozott erővel kell kÜZideni~az
értelmetlen kivonatből való készitlés ellen.

Ami pedig a vizsgák anyagát illeti, elengedhetetlennek
tartanám, hogy az ifjúságnak jól megírt, új kiadásokban
lehetőleg gyakran megjelenő, kőnnyen megszerezhető IkléJZ'i-
kőnyvek áJI[j,a:rm:krendelkezésére. Evekóta tárgyalokaz Egye-,
terni Nyomdávalegy egyetemi Ikönyvsorozat kiadásárólymely
az egyetern Ikle're'teinkívül is szolgálatot tehetne tudományos
műveltségíinknek. 'li. gazdasági viszonyok eddig nem engedték
meg 'E' sorozat megindítását, d e talán nines messze az idŐr
amikor megindithatjuk. .
, Egyetemi nevelésíinkben ma a nev~lés kimondhatatían
kárára a jó könyv rovására túlteng a rossa jegyzet. Solkhall-
gatónk van, aki egyetemi pályája alatt nem is tanul meg
értelmesen kőnyvet olvasni. Sok hallQgatónklevizegázik a nér-

kiil, hogy saját szakjánek legfont.osabb kéz:iJkönyveit,folyó-
iratait látta volna. 'I'úloznék, ba azt mondanám, hogy okta-
tásunk kőnyvellenes tendenoiájú, de hogya könyv nem játssza

benne azt ru szerepet, amelyet,k1elllene,az világos. Bá:l'IkiIevize-
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gázhat pusztán silány jegyzetek segítségéveL Saját tapaszta-
lásomból riloító példákkal illusstrálhátnám ezt, de azt hiszem,
mrndnyájan ebben a helyzetben vagyunk.

Kiilőnben valósággal nemzeti hibánk, hogy nem tudunk
értelmesen olvasni, amint erre már bevezető szavaimban 1;S

céloztam. 'E'zért vette programsuba legújabban, a kőzolrtatás-
ügyi rniniszter úr az olvasni tudó mwgiyar embertipusnak már
azegyetem előtti oktatásban való kialakítását, )

Minden ceszkőet meg kelJt ragadnunk, hogy jffúsá:gunk
kőnyvhőz jusson. Erinelk a megvalósítása nem tudományos
nagy kőnyvtáraink feladatkörébe tartozik. Az ifjúság szá-
mára kőnnyen hozcáférhető kari kőnyvtárakat kell létesite-
níink és más módokon 1 ;8 1 gondoskodnunk ken a $:önyvszükség-
1et !Iüelégítéséröl.

A mai sajnálatos helyzeten hathatósan tudna segíteni a
munkacsoportokhan való nevelés és más, a kővetkezőkben
tárgyaland ó in tézkedések.

A Bőlcsészeti Kar vagy, tíz évvel' ezelőtt kőtelezővé tette,
hogya hallgatók kollokviumok alkalmával számoIdanak be
több ajánlott vagy előírt tudományos műről, die.ez az intéz-
kedés nem vMt he, az akkor fennállúkőrülrnények köz'ö'tt
talán nem is válhatott be. H a azonban nevelésiinh abban az
irányban haladna, amelyetén rnost meg akarok' jelö

'
lni,a;klwr

- azt hiszern - egy ilyenféle kívánalonr magátőr értetődö
volna. ,

De a kőnyv fontossága egyet'emi nevelésiinkben mind-
addig nem emelkedhetik a kívánatos mértékben, míg hallga-
tóink nyelvismeretcinern érnek el magasabb Iokot, Nem taga-
dom, - már a magyarnyelvű szakirodalom megismerése nagy ,
nyereség volna. (Hogy ezt kell mondanunk, az iSI mutatja,
milyen nagy' sziikség volna: fejlődésre, hogy milyen sze-
rények mai' kivánalmaink.) De a eél, amelyre tőrekedniink
kellene, az volna, hogy a hallgató Iszaktál1g1yánaK valamely
idegen nyelvi irodalmát is hasznáeni tudja. Ezér~t kötiel'87Jővé
kellene tenni hallgatóink számára :egy idegen nyelv biztos
ismeretét, ahogyan ez a Bölcsészeti Karon ma i8 megven, Nem
irnám elŐ. a világnyelveket, ha.lllga,tóink túlnYDmó· többsége
úgyis. ezeket választaná és ha valaki .a; 'fiO'lll'ánt. vagy horvátot
tanulná, ezzel éppen kiilőnősen jő szelgálatot tenne ..
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_ De hiába nevel az. egyetem, illetve nem 1{épes nevelni az
egyetem, ha munkájában rajta kívül álló tényezők nem támo-
gatják. Ezelmek a Ikrüllső tényezöknek a nevelésbeli szerepe
tulajdonképen fontosabb, mint magáé az egyeteméc E,gy
oxfordi tanár megy haza előadásáról, melyen Leibniz mona-
dológiájárői beszéli s így szól a társához. "Oxfordib~n
tulajdonképpen csak azt tanuljuk, amit órák kőzt mondunk
egymásnak." Majd ugyanott, ahol ezt olvassuk, felbukkan a
kővetkező gondolat: "A:zegyetem olyan hely, ahol fiatal 'em-
berek és nők nevelik egymást beszélgetéebeu, valamivel idő-
sebb embereik vezetése meflett, akik - gyakrab'b:m, mint ők
képzelik - valamivel bölcsebbek, mint ők." Mindkét ötlet
keresetten szellemes, de némi igazság van benne."

A család és a kőzépiskola veti meg az alapokat az egye;-
terni nevelésben, De rendkivüli jelentőségű a'z a J\:örnyeZ!et is,
malyben a fiatal emlber egyetemi évei alatt él.

Az volna az ideális, ha diákjainkat kivétel nélkül Ioollé-
giumokban nevélhetnénk. 'Erre egyelőre nem lehet gondolni,
de kétségtelen, hogy az egyetemi nevelésben. egyre nagyobb
szerepe kezd lenni a IkoJrlégiumoknaíJr, nemcsak nálunk, hanem
más országokban is. Angliában például új fejlődés lelőtt van
a koliégiumi rendszer, nálunk pedig a kőzoktatásűgyi kor-
mánynakZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y ilk , fő gondja diálokollégiumok létesítése. 6

A kérdés a legnagyobb figyelmiinket érdemli. Ezt a neve-
lésieszközt ki kell használnunk és úgy kellki3.!1a:kítanu;nk,
hogy' a; magyar i!fjúsálg nevelésében fent vázolt célunkat mi-:
nél tökéletesebben elérhessiik.

Malgu~{'nak a Iko:I,l'ég'iumoknak a létesítése a: nevelés SZ,EJm-

porrtjából még nem' jelent semmit. Kollégiunr és koblégiutn
között óriási különbség van. A kollégium lehet asylum, ahol
szegény diákok igazi vezetés néllküJl, nyomorúságos kőrűlrné-
nyek kőzött, Ik:orlátolt szellemi és moráh színvonalon élik a
fiatal éveknek a nyomorúságban is kedves örömeit és kűzde-
nek - sokszor nem is nagyon kiizdenek - a diplomaért. Fia-
tal-keromban éltem 'egy illyen diálcsőzősségben s ae a pár szó,

3

5 The Tjmes Educational Supplernent, April 6, 1946, 162. 1.

6 Ortubay Gyula : Két előadás" 37, L
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amellyel 'egy szegény diákotthon életét most vázoltam, akkori
megdöbbentő tapasztalataim eredménye. Ma már nem is igen
tudok el-képzelni egy ilyen diákegyüttest, ehhez a ~OO-asévek
levegője kellett. Akkor még a 'mi ifjűságunk nemi igen látta
sorsdöntő problémáit, arnint nem látta a magyar társadalom
sem. Mutatkoztakebben .a z internátusban komoly törekvések
nyomai is, de erőtlenül, gyiimőlcsteleniil ; nem volt ott az
ilyenhez }levegő.Az egyik fiú akkor nézte meg 26-O'dszm a
"Gül Baba" című operéttet.

Egy ilyen internátus és 'az 'eU'kép'zeJl,ésemiJJenszereplő ideá-
lis ifjúsági ilwllégium kőzőtt sokfél-etípus van.

Magasabb típust képvisel például ,a többé-kevésbbé jól
vezetett, az állIam, vagy az ,egyhá:zak által fenntartott, vagy
'iizleti érdekű, de rendesen csak a diák lakásának és élelm'eZé-
sének, kérdésével törődő internátus-tipus, mely a mul:t évtize-
deikben egyik legkedveltebb keretet adta a magyar egyetemi
di ákéletnek. Ezek közül az egyik· legnagyobbnak az: életét
alkalmam volt kőzeíebbröl figyelemmel kísérni.

Új színt 'hozott <amagyar diákéletbe 'aJnépi kollégiumok
szervezése, amelyek :fJej,lodésétőlsokat várhatunk.

Szerencsére nem valósul t meg nálunk a diákkaszárnya
intézménye. EgyetemÜllk alapításának 300 éves jubileuma
alkalmából tervbe volt vév,e eg~ nagy diákinternátus létesí-
tése ezren felüli hallgató számára. 'Ezt a tervet az akkori
tanácsban elleneztem vágy legalább is mődosítandőnak tar-
tottam, mert nem egyezett meg azokkal <a tapasz,talatokkal,-
amelyeket a kollJ.égiumoknevellő hivatásáról ezereztern.
_ Ezek a tapasztalatok elsősotban mint az Eőtvős-Kollégium
növendékében értek ki bennem. Eötvös Lorándnak és Barto-
niek Gézának 'ez a francia szellemben létesített műve mintája
;kelllhogy legyen minden főiskolai magyar kollégiumnak.

Azok a fóíbb elvek, amelyek az Eőtvős-Kollégium meg-
alkotásában és életében érvényesültek, a kővetkezők.

A felveendő növendékeket meg ,kell válogatni. A'ZJEötvös-
Kollégium - illetéktelen kőzbenjárások mellözésével - csak
jelesen érett fiatalokat vesz fel s felvétel előtt Q{lÜ}'ÖIll is i<m'ek-
s z u k meggyőződni <afelveendők rátermettségéröl. Ez. az elv
ilyen formában -- ha tőrnegévelakarjuk- ifjúságunkat koll,lé-
giumokbannevelni - nem alkalmazható, de a szelekciő elrvé-



nek mindeniitt 'feltétlenül érvényesiilnie kell, mind a felvétel-
nél, rnind pedigZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l l későbbi tanulmányi évek alatt.

Nagy súlyt helyezett az Eötvös-KoUégium arra is, hogy
a növendékek rendes lakást érs bőséges ellátá t kapjanak.
,lA dolgozó fiatal embert táplálni kell" - mondotta Eötvös.

De a főtörekvés az volt, Hogy a szellemi fejlődés feltételei
meglegyenek. A kollégiumban több tízezer kötetbölállő kőnyv-
tár van,a legfontosabb munkák gondosan összeválogatva
nrinden tudományszakból, a növendékek mindenkori szabad
rendelkezésére, A tanulmányok vezetésére Eötvös és Barto-
niek 'kiválő : érzékkel elsőrangú .tudósokat kértek fel s ez ta,
tanári kar, melyben rendszeresitett állás kevés volt, késöbb
nagyon szerencsésen egésziilt ki, főleg a kollégium régi nőven-
dékeiből. Idegen nyelvek tanítására fiatal külföldi tudósok
nyernek elhelyezést a Ikollégiumbán. A nővendékeknek rend-
szeresen kell dolgozni, de egy héten 5-10 órájuknál tobb nem
igen van. Természetesen élénk társasélet folyik közöttiik, egy-
más nevelésének megvannak ta, tréfás formális hagyományai
js és f'elbecsiilhetetlen az a nevelő hatás, amelyet :ez al? eleven
.szellemű hatvan fiatal ember egymá ra gyakorol,

'Ezelklet az elveket gondolom megvalósitandónak - muta-
tis rnutandis - mánden diákkollégiumuoíkban. A főkővetel-
mény az volna, hogy .8 1 növendékek tanulmányait elősegítő
j3za.kkönyvtárt érs s>Zaíklanári vezetést reinden kollégjumba.
Alakuljanak munkaosoportok ezekben is. Anyagilag eZ' nem
róna a kollégiumokra elviselhetetlen terhet. A kÖ'llyvtá:r:t las-
san, fokozatosan kell fejleszteniva vezető szaktanárok pedig
kikerülinek az egyetem taaító-személyzetéből és más, főleg
fiatalabb tudósokből. Nem arról van szó, hogy ezek az egye-
terni előadásokkal versenyző kurzusokat tartsanak, hanem
arról, hogy hetenként egyszer-kétszer bejárjanak és a munka-
csoportokat vezessek, a növendékekkel személyesen érintkez-
zenek.

Nehéz kérdés azután, hogy az egyes kollégium-tipusok-
ban, amelyeknek 'egységes típusra való átalakitása nem kívá-
natos, nem is lehetséges, hogyan lehetne ezt a reformot meg-
valósitaní. Azt hiszem azonban, hogy ez nem volna megoldha-
tatlan, rkülönösen az állram által segí tett és az egyházi jellegű
kollégiumokban.
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'-'- Az egyeterrrimunkacsoportok nevelő munkáját kézvetlen
taní tó eljárásunktól távolabb áJHómódokon is elő lehetne' moz-

.ditani. Kirándulásokra, tanulmányutakra gondolok itt első-
sorban. Hogy egy művészettorteneti csoport v:ezl8tője elviszi
a maga csoportját a Szépművészebi Múzeumba, az magától
értetődik, de fel vehetne használni a munkacsoportok kirárrdu-
lásait szociális nevelésre, a hazai föld megismerésére s eseüeg
egyebekre is. Irreális gondolkozásra való hajlamunk első-
sorban a dolgok nemismerésén alapszik,

Sokat lehetne beszélni az ösztöndíjak, külfÖldi koHégiu-
mok nevelő szerepéről. Itt csupán annyit akarok 'meg1j'egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1ezn'i,
hogya diákot csak azután kiildenén» kiilfőldre, ha itthon
tanulmányaitelvégezte, -'el1őbb legfeljebb csak nyelvtanulás
céljábóL (Persze gondoskod:nunk ken arról, hogy tanulmá-
nyait itthon becsűletesen elvégezhesse.) De a diákot külfőldőn
nem koliágiumokhan, nem magyar lfuörnyezetben nevelném,
hanern ősstőndíjat s adnék neki. _Menjen oda, ahova akar,
tanulja meg jól a nyelvet és meriiljőn el az idegen világban.
A külföldi .kollégiumokat fenntartanám, sőt fejleszteném, de
nem diákok, hanem kész tudósok számára.

SzÜiks'ég,esvolna a kollégűumokban lakó diákok számára
is, de főként a kollégiumokon kíviil élők számára ('gy nagyobb
szabású diákház létesítésE'a'z ifjúság társas érintkezesének
elősegítésére,klubhelyiségekkel, 'blvasó1eremme1,z'enü,
sport, szinjátszás művelésére és más művelődési lehetőségek
megvaJósítására, kedvezményes jegy-akciók lebonyolitására és
így tovább, amint ez kiilőnősen Amerikában vetn. A diákház
elevenebb életének biztositására' kapcsolatot teremterréle közte
és azegy1etemi rnunkacsoportok kőzőtt. Itt tartatnék előadó-
és. vitaestéket általánosabb kérdésekről, itt szervezmétn meg
a rnunkaosoportok társals kirándulásait, utazásaat, résaint egy-
egy csoportét, részint. több osoportét együttesen. A diákházi
életre a magyar diákot még nevelni kellene, aminthogy pél-
dául a francia diákot is nehezen lehet befogni ilyesmire.

Kiemelem 1:1 sport rendkiviilá fontosságát a nevelésben,
A magam részéről minden] elkővetnék a sportművelósi lehe-
tőségek emelésére.

így ,képze1lemegyetemi nevelésiink fejl,ődését. El mertem
mondani ezeket a gondolatokat, mert egyvészt me~ V'agyo~\:



győződv,e a:rról, hogy az egyetemi oktatás az egész világon
reformra szorul, másrészt mert azt hiszem, hogy javaslataim

, a reális talajt és a lehetőségek kereteit nem hagyják el s meg-
valósításuk haszonnal járna. Vérmes reményeket nem táplá-
lok: az egyetem évszázados hagyományait nehéz módosítani
s esetleg jól elgondolt reformok is csak annyiban valósulhat-
nak meg, amennyiben szellemi és anyagi kőriilményeink meg-

engedik. Igaz, hogy vannak olyanok is, akik az én javaslatai-
mon túlmenőleg óhajtanák megváltostatni az egyetemi álla-
potokat. .

Az előadott javaslatok megvalósitásának elvi oldala is
volna. Egyetemi él'etünkben máig a német, illetőleg a2losztrák
egyetemi szellern érvényesiil. Az osztrák egyetemi szellern volt
a'zala:pja a Má:ria Terézia kezdeményezésére életre hívott
van Swieten-féle reformnak és ez nyilatkozott meg a XIX.
század második felének elején, az abszolutizmus korában,
amidőn' ma is érvényben levő egyetemí rendszerunk kialakult.
Ha valaki fogalmaJt akar szerezni magának a magyar egye-
tem fej1lődésrérőlés jelenlegi problémáiról; olvassa el, amit a
német egyetemről írtak, - írja Gragger Róbert.' Ideje volna
a magunk lábán járni és kialakítani egy új : egyetemi rend-
szert, amelyeajátos kőriilményeinknelc, nemzeti jellegűnknek
jobban megfellel és amellyel a: magyar értelmiség nevelését
több eredménnyel végezhetjük.

De bárhogy alakuljon is tanulmányi' rendünk a jövó'ben,
arról meg vagyok győződve, 110gy egyeterniink az új Magyar-
ország kialakátásában megkapja, illetőleg kiveszi a maga
rendkívül jelentős részét. r
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