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530 IRODALMI SZEMLE. 

alapon a tudományos érzék kifejlesztésében látja az egyetem fel
adatát, s ezt szolgálják a seminariuniok is. Ez megkívánja a tanítás 
és a tanulás szabadságát s a megismerés művében a tudományos 
szellemnek a jellem által való áthatását. S hasonló tudományegye
temi ideál lebegett Humboldt V. szemei előtt is. Ki Hchleiermaehcr 
eszméit mint államférfiú a való életbe ültette át. Mély prófétai ihlet-
hű az állam feladatát abban látta, úgy rendezni be az iskolaügyet, 
hogy szolgálatára álljon a magasabb tudományos intézeteknek. Csak 
az a tudomány, a mely a szellem mélyéből ered s abba van át
ültetve, átalakítja a jellomot is, a melyre az államnak oly nagy 
szüksége van. Mert hát az állam „a legfőbb szellemi javak műve
lője ós hordozója". Az állami élet legbiztosabb alapját: az idealis-
must nevelni, ápolni és fejleszteni az egyetem egyik legszebb fel
adata, a melynek élet- és létfeltétele a tanítás és a tanulás szabad
sága s az egyetem teljes autonómiája". Az egyetem legyen az 
idealismus hordozója, a szellemi szabadság' menedékhelye s a haza 
dísze és büszkesége". 

íme a német egyetem ideálja, s leghívebb minta- és példány-
képe ! S az egyetem e működésében elméletileg és gyakorlatilag a 
legteljesebb szabadsággal jár el. Az egyetem e szabadsága tényleg 
is megteremtette a német földön a maga gyümölcseit. Bámulatos 
virág'zásnak örvend ott a tudomány minden ága ós szaka, s a 
német 22 tudományegyetem tudományos szelleme, képzése és iránya 
a külföldi államok felsőbb iskolaügyi szervezésének is alapúi szolgál. 
Nem a vizsga vagy a eolloquium, hanem az egyetemi szabadság ott 
a fődolog. Ezt megóvni a czéltalan korlátozástól, a tudomány sza
bad szellemi művelésének megnyerni az ifjúságot s áldozatkészségre 
bírni az államot minden művelt német ember lelkének az ideálja. 
Nem más ott az cg3rctem, mint tisztán tudományos főiskola az emberi 
ismeretkör összes ágaiban. Kettős feladata van ott az egyetemi 
tanárnak : „egy oldalról hirdetni a tudományt, de egyúttal meg is 
csinálni a tudományt, azaz tőle telhetőig" előbbre vinni tudásunkat, 
fejleszteni és bővíteni az emberi tudás körét; más oldalról pedig 
tudományos műveltségű és irányú új nemzedéket nevelni, mely a 
tudománynak nemcsak anyagát elsajátítsa, hanem szakának pro
blémáiban is tájékozva legyen és tudományos szellemet vigyen 
magával az életbe". 

Ezek a gondolatok eszembe juttatják Zellert, a nagyhírű 
bölcselettörténetírót, ki a berlini tudományegyetem 1884 aug. 4. 
emlékünnepén a következő figyelemreméltó elvi kijelentéseket tette: 

Az egyetemnek nem az a feladata, hogy hallgatói szellemi 
fejlődését korai befejezésre juttassa, hanem hogy kezdődő tudomá
nyos életüket ápolja s szakavatott vezetéssel odáig fejleszsze, hogy 
útjokat meggyarapodott erővel s élesített szemmel maguk is keres-


