
GEMELLI ÉS AZ EGYETEMI OKTATÁS
PROBLÉMÁJA IRYA: RUZICSKA PÁL

Mult év szeptemberének 28. napján szimbolikus jelentőségű esemény játszó
dott le Tudományegyetemünk dísztermében. Pázmány Péter háromszázéves
egyeteme hittudománykari díszdoktorává avatott egy ferencrendi szerzetest,
aki római üdvözlésre lendített karral köszönte meg ezt a kitüntetést. A fran
ciskánus páter névjegyén ez áll: Agostino Gemelli OFM, a milanói Szent
Szív egyetemen az alkalmazott pszichológia ny. r. tanára. Mindnyájan tudjuk
róla, hogy ugyanennek az egyetemnek egyben a - rektora is. Sőt, ha fel
lapozzuk az egyetemi évkönyvet (1935), ott doktorátusainak és különböző

akadémiai vagy más tudományos társulati tagságainak névsora türelmünket
másfél, sűrűn nyomtatott lapon fogja igénybevenni. A budapesti kitüntetés
ezt a névsort még egy mondattal meghosszabbítja.

A budapesti diploma azonban sokkal többet jelent egy címnél, többet
jelent a minden tudományok tudora tudományos érdemeinek elismerésénél.
Soha szerencsésebb választása nem volt még Pázmány egyetemének: jubi
leumán olyan embert tüntetett ki, saját magát is kitüntetve ezzel, aki nap
jainkban ugyanazt tette meg Olaszországban, amit 300 évvel ezelőtt Pázmány
tett meg hazánkban. Számos körülményben megnyilvánuló párhuzamot állít
hatunk fel Pázmány bíboros és Gemelli barát között. Pázmány protestánsból
lett katolikus - jezsuita - kardinális, Gemelli szabadgondolkodóból : kato
likus - ferencrendi - rektor. Katolikuma mindkettőt szerzetbe viszi, hogy
később annak kereteiből országok lelki vezéreivé lépjenek elő. Pázmány a
Kalauzt írja meg és prédikál, Gemelli konferenciákat tart és megírja - szá
zadunk racionális eretneksége: az Olaszországban különösen nagy és széles
körű rombolást véghezvitt idealista filozófia ellen - a Medioevalismus-t
(középkoriság), a skolasztika védelmét és alapvető értekezéseket a vallás,
bölcselet és tudomány határkérdéseiről. Pázmány életműve a török hódolt
ság korába esik, Gemelli életpályakezdetének színtere a liberalizmus, a csőd

parlament, a világháború és a szociális forradalmak Olaszországa. Hazájuk
jövőjét mindketten egyetemalapítással vélik leghívebben szolgálhatn i. De
mindketten általános keresztény érdekeket tartanak szem előtt. Pázmány
szerint csak egy lelkileg szét nem forgácsolt magyarság tölthette be védbástya
szerepét. Gemelli büszkén hirdeti, hogy: «••• az olaszok tudják, hogyha a
mai nemzetközi életben a bolsevizmus és szabadkőművesség közös frontja
ellen kell harcolniok, ezt a harcot nemcsak a maguk, hanem az egész keresz
tény világ érdekében kell végigküzdeniök». Pázmány, a bőkezű főpap, a nagy
szombati (de Budapestre szánt) egyetemet hozza létre, Gemelli, a kolduló
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szerzet tagja, Milanóban a Szent Szívnek szentel tudománytemplomot.
Eszköze, mondjuk csak ki: a koldulás. Agitál és agitáltat a katolikus intel
ligencia körében, a pápától pedig Giornata Universitaria-t (egyetemi napot)
eszközöl ki, melyen minden olasz katolikus - a gyárigazgatótól az abruzzói
pásztorig - e tudománytemplom perselyébe teszi adományát. S a Szent
Szív Egyetem él és virul. Kevés katolikus tudományos könyv jelenik ma
meg Olaszországban, melynek egy vagy több cikkét, vagy legalább is elő

szavát ne Gemelli írná. Cikkeiben a páratlanul sokoldalú tudós, előszavaiban

a szellemi vezér nyilatkozik meg. Valóságos műremek minden ilyen előszó:

az illető tudományágról szóló szakdolgozatot mesteri kézzel beleágyazza a
tudományegészbe, a szerves katolikum-univerzitásba (egyetemi tevékenység
ez is).

Mint szónok és mint író azonban különböznek Pázmány és Gemelli.
Pázmány, a gyönyörű magyar barokkpróza mestere csodálatba ejt, meggyőz
és magával ragad; Geme li a szentferenci hagyományok egyszerű nyelve
zetén beszél és ír; ha halljuk vagy olvassuk őt, az az érzésünk, mintha
laboratóriumasztainál volnánk együtt vele. Előbb megteremti a kísérlet elő

föltételeit : megcáfolja a tévedéseket, majd pedig koponyájának retortájából
előbugyog a magashőfokú gondolat: az igazság.

A következőkben a katolikus magyar egyetemi ifjúság számára szemel
vényekbe szedtem Gemelli főbb gondolatait az egyetemi oktatásra vonat
kozólag. E gondolatok olasz viszonyokat érintenek, ha kifogásokról, ha javí
tani valókról esik szó, De elméleti megállapításai általános érvényűek s úgy
érzem, lefordításukkal sikerül egy levelet fonnom Pázmány jubileumi koszorú
jába. Köszönet érte Gemellinek.

Bibliográfiát az olvasás megkönnyítése végett csak cikkem végén adok.

Az olasz egyetemek kritikája a Gentile-reform előtt

Hogy az olasz egyetemek problémájához hozzászólhassunk, előbb azt a kér
dést kell eldöntenünk, hogy mi valójában az egyetem? Az egyetem nemcsak
olyan főiskola, ahol valamely mesterség gyakorolhatásához szükséges anyagot
tanítják, hanem elsősorban iskola, melyben olyan embereket nevelnek, kik
majdan vezetésre lesznek hivatva a nemzeti élet minden terü1etén. Az ilyen
irányú nevelés akkor éri el célját, ha az egyetemi oktatás nem valamely
tudományág eddigi eredményeinek közlésére helyezi a fősúlyt, hanem arra,
hogyadiákoknak tudományos módszert adva, megtanítsa őket az eredményes
kutatómunkára, Nem szükséges, hogy az egyetemet végzett ifjúság súlyos
ismerethalmazt vigyen magával poggyászában ; jobban megfelel a célnak,
ha tanulóévei alatt egy olyan kulcsot sikerült kikovácsolnia magának, mellyel
megnyithatja tudományágában a gyakorlati alkalmazás és a továbbkutatás
útját.
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· Az egyetemnek azonban a felsőfokú oktató-nevelő feladaton kívül még
egy másik hivatása is van. Az egyetem műhely, melyben gondolatokat ter
melnek, a gondolatokat tanná szélesítik s előkészítik e tanoknak az életben
való hatályosítását. Ez a megállapítás valóban széles és általános érvénnyel
bír, mert egy nemzet sem számíthat fellendülésre és nagyságra a jövőben,

ha a jelenben nincs virágzó egyetemi élete, ha nincsenek kialakulófélben levő

eszméi és tanai.
Az imént vázolt célnak ma (1921) az olasz egyetem nem felel meg.

Kevés tiszteletreméltó kivételtől eltekintve az egyetemi ifjúság csak arra
törekszik, hogy életpályáját elindító diplomára tegyen szert. Ez a hiba az
ifjúság oldalán. A többi magán az egyetemen nyilvánul meg. Az egyes karok
letűnt idők eszmevilágába merevedtek bele, nehézségeket gördítenek új, tár
sadalmi szükségszerűség folytán kívánatos tanszékek felállítása elé; a tan
anyag beosztása merev és elvont kategóriák szerint történik, figyelmen kívül
hagyva a tudomány állandó fejlődését. Az egyetemi tanárokat az állam
küldi ki, miután nem addigi munkásságuk, hanem vizsgarendszer alapján
választotta ki őket. Igy gyakran nem a legalkalmasabb, hanem a legismertebb
és a legpártfogoltabb nyeri el a tanszéket. Valami névtelen bürokrácia ural
kodik az egyetemeken, melynek útvesztőjében hasztalan keresnők a felelősség

tudatot. A tanárok a tanszékekre rendszerint már kiábrándultan és fáradtan
érkeznek el: ezért, meg a laboratóriumok és könyvtárak hiányos felszerelése
miatt is, nem törödnek többé a tudományos kutatással.

A legfőbb baj azonban, hogy az egyetem nincs semmiféle kapcsolatban
a nemzet életével, gyökérzete nem ereszkedik annak tápláló talajába s így
tevékenysége nem gyümölcsöző. Ennek oka részben a magántanári intézmény
kiépítetlensége : pedig ennek megfelelő tágítása és főleg nagyobb tekintéllyel
való körülvevese lehetövé tenné egyrészt, hogy a nemzet maga is résztvegyen
időszerű kérdéseinek megoldásában, másrészt, hogy a tudományos kutatás
ban egészséges konkurrencia fejlődhessék ki.

Az egyetemi probléma megoldása: a helyes tanszabadság

Az egyetemi probléma nem egyéb, mint a tanszabadság problémája. Az egye
tem közigazgatási és didaktikai autonómiájáról és szabadságáról van itt szó
és nem a tanításbeli szabadságról, hiszen ez amúgy is túlnagy és nem egyszer
még az állam biztonsága ellen is visszaélnek vele. Különböző ellenvetésekkel
kell itt szembenéznünk. Nincs-e ma szabadság az egyetemeken? Nincs-e
jogában minden tanárnak megvédenie az igazságot? Volt-e sző Itáliában
valaha is arról, hogy az egyetemi oktatás megszorításokat szenvedett volna?
Sőt nem adta-e az olasz állam nagy szabadságszeretetének tanujeiét akkor,
amidőn az Egyház által elítélt és eretnekeknek bélyegezett tudósokat hívott
meg az egyetemek katedráira?
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Ezek az ellenvetések a tanítás szabadsága helyett a tanításbeli szabad
ságot hirdetik: nem szabadságot az iskoláknak, hanem szabadságot az
iskolákban.

Furcsa fogalom a szabadságé. A régi bölcseség azt tanította, hogy a
szabadság csak a rendben hatékony s ez az igazság seholsem oly nyilvánvaló,
mint éppen itt. Mert ha az egyetemen a tanításban van a szabadság, akkor
az nem a fejlődés kútforrása, mert nem a rendért van, nem működik közre a
rendben. Az oktatást nem organikusan rendezetté, hanem kaotikussá teszi és
atomizálja azt! A gondolatnak legfontosabb életfeltétele a szervesség; mi
történik, ha ez éppen az egyetemekről hiányzik? Ha egy tanár lelép a katedrá
ról és pár perccel később ugyanerről a helyről egy másik tanár a homlokegye
nest ellenkező igazságokat hirdeti, könnyen elképzelhetjük az ilyesminek
nevelő hatását az ifjúságra. Az ilyen egyetemi oktatás felelős azért a szkepticiz
musért, mely megmérgezi az ifjúság lelkét. A gondolatszabadságon alapuló
tanszabadság megöli végül magát a gondolatot, mert megsemmisíti szervessé
gét. A tanszabadságnak csak egy formája lehet helyes: szabadságot az egyete
mek alapításának és vezetésének. Mindenkinek jogában áll, hogya neki meg
felelő egyetemet válassza tanulmányai színhelyéül.

A Gentile-reform és kritikája

A Gentile-féle reform egy lépést jelent az olasz egyetemi probléma megoldásá
ban. Az 1923 szeptember 23-iki királyi rendelet három csoportba osztotta az
olasz egyetemeket. I. Az elsőbe 10, teljesen az állam pénzén eltartott, de egyéb
ként didaktikai és közigazgatási szabadságot élvező egyetem tartozik, melyek
között megtaláljuk a dicsőmultú nagy olasz egyetemeket is. Székhelyeik :
Róma, Bologna, Pavia, Padova, Genova, Pisa, Napoli, Torino, Palermo,
Caglíari. 2. A második csoportot azok az egyetemek képzik, melyek az állam
tól csak segélyt kapnak: Bari, Catania, Firenze, Macerata, Messina, Milanó,
Modena, Sassari, Siena, Parma. 3. Végül a harmadik csoport a szabad egyeteme
ket foglalja magában. Jogi személyek vagy magánosok az alapítói és fenntartói.
Statutumu- kat a kir. rendelet szabályozza. Ide tartozik: Camerino, Ferrara,
Perugia, Urbino és Milanóban a katolikus Szent Szív egyetem.

A Gentile-reform szerint a szabadegyetemek maguk is az állam keretén
belül működnek; éppen úgy osztogatnak diplomát, mint az állami egyetemek
s ezeknek a diplomáknak itt is, ott is csak tudományos értékük van: a foglal
kozás gyakorlására csak az államvizsga képesít, melyeképpen ellenőrzi s ha
úgy találja, szentesíti az egyetemi kiképzést. Az egyetem saját életét tekintve,
szabad tehát, különösen anyagi javait illetőleg, de nem szabad a tanári kineve
zésben : ez részben még mindig az állam kezében van. Igy a szabadegyetem
is az állami mehanízmus egy részét képezi és mint közjogi szervnek az a fel
adata, hogy közreműködjék az államban a nemzeti műveltség kialakításán.
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A szabad konkurrencia tehát ki van zárva az egyetemek között, csupán
az állam által rájukbízott feladat megoldásában vetélkedhetnek. A milánói
katolikus egyetem örömmel veszi ezt a korlátozott szabadságot is, annál is
inkább, mert míg a szabadegyetemek közül az első négy már régebben léte
zett, addig a Szent Szív egyetem, - mely egyetemi jogok nélkül már 1921 óta
állott fenn - a Gentile-reformban kapta meg teljes egyenjoguságát. A kor
mány a legmesszebbmenőbb előzékenységet tanusítja a katolikus egyetemmel
szemben, amit az is bizonyít, hogy már nyolc ízben engedélyezett statutum
változtatást.

A Szent Szív egyetem statutumának első paragrafusában eképpen jelöli
meg célját: ... a katolicizmus elveihez simuló erkölcsi neveléssel és ez elvekhez
alkalmazkodó felsőfokú oktatással előkészíteni az ifjúságot a tudományos
kutatásra, a közhivatalokra és a szabad pályákra. - Ebben a célkitűzésben

sokan egy, a tudomány elé biggyesztett katolikus jelzőt véltek felfedezni.
Lássuk erre vonatkozólag Gemelli válaszát.

A katolikus tudományosság

Értsük meg egymást jól. Nem akarom azt állítani, hogy létezik egy katolikus
tudomány. A tudomány célja az igazság felderítése; az igazság egyetlen
és nem is lehet más mint egyetlen, amiből következik, hogy bármily szempont
ból is nézzük a dolgot, mindenki számára csak egy és ugyanaz a tudomány
lehetséges: katolikusnak és ateistának, zsidónak és pogánynak egyaránt. Igaz,
vannak katolikusok, kik mindenképpen és mindenütt különbözni akarnak a
többiektől, aminthogy vannak katolikus ellenesek, kik éppen e beállítottságuk
folytán kényszerítik a katolikusokat az elkülönülésre. De aminthogy minden
egy nemzetbeli állampolgárnak egy hazája van; amint mindenki számára egy
forma a iustitia, úgy mindenkinek csak egy tudománya, bizonyos értelemben
csak egy igaz filozófiája és -legyen szabad kimondanom, -- csak egy igaz
vallása lehet.

Maradjunk azonban a tudománynál. Ha igaz az, hogy vannak tudomány
ágak, melyekben nem juthat szerephez a tudós vallási és politikai meggyőző
dése, társadalmi felfogása, hajlamai, érdekei és gondolkozásmódja, úgy e
csoportba talán csak a matematikai tudományok tartoznak. (Azért mondom
talán, mert talán ez sem.) Az összes többi tudomány (a fizikában a legújabb
időkben keletkezett forradalmi doktrinák kényszerítenek, hogy ezt a tudo
mányágat is idesoroljuk) művelői mind olyan emberek, kik magukban horda
nak nemzeti örökségeket, szociális, vallási és politikai meggyőződéseket, egy
szóval akik a tudományos kutatásba -, mely nemcsak a tények leírásából áll,
hanem azok értékeléséből és magyarázatából is - beleviszik saját egyéni
ségüket.

Ebből az következik, hogy a katolikus tudósok, ha hűek maradnak a
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tudományos módszertan szabályaihoz, joggal vihetik be kutatásaikba a kato
likus jelleget abban a szilárd meggyőződésben,hogy hit és tudomány között
nem lehet összeférhetetlenség, ha a hit a kinyilatkoztatáson, a tudomány pedig
a módszertan szabályain nyugszik.

A katolikus jelleg bevitele a tudományos kutatásba határozott és üdvös
többletet fog jelenteni. A katolikus tudóst vallása arra ösztökéli, hogy minél
nagyobb igényekkel lépjen fel az igazság bebizonyítása körül. A katolikus
kriteriológia, mely állítja és bizonyítja elménk azon képességét, hogy az igaz
ság birtokába juthat, kimutatja, hogy míg a kutatás végén jelentkező sziszte
matikus kétely szkepticizmusba és a tudomány értékének tagadásába visz,
addig a kutatás elején tanusított tudományos kétely ösztökélő erőt jelent a
bizonyosságért vívott harcban. Nem nehéz bebizonyítanunk továbbá a tudo
mányos módszertan katolikus gyökérzetét. Létezik egy bizonyos anyaelv
(idea mater), amely elhatározó és elsődleges jelentőségű a tudományra nézve,
mert annak kiindulási pontját és végállomását is jelenti. Ez az elv a rend.
A tudomány nem tesz egyebet, mint felfedezi, megvilágítja és bebizonyítja
ezt a rendet. A tudomány «idea-rends-jének a valóságban a létezők rendje felel.
Ez utóbbi az előzőnek előfeltétele, mely nélkül semmiféle tudomány sem létez
het. A létezők rendje pedig teljesen beleolvad a Gondviselésről szóló katolikus
dogmába.

A Katolikus Egyetem értéke azonban nem merül ki abban a jellegben,
melyet a katolicizmus nyom a tudományos módszertan arculatára. Annak a
ténynek, hogy ma katolikus újjáéledésrőlbeszélhetünk, egyik oka kétségtelenül
az, hogy a világválság leghívebb magyarázatát a gondolat, az élet, a társa
dalmi együttélés és az erkölcs egységének a megsemmisülése adja meg. Ezt az
általános, mindenre kiterjedő egységet van hivatva újrateremteni a katoliciz
mus: ezért fordul hozzá korunk újra bizalommal. A katolikus egyetem azok
nak a dicső középkori egyetekmeknek a jogutódja, melyeket az Egyház azért
alapított, hogya barbár-korszak végén a hittel együtt megmentse és meg
őrizze a világ kultúrkincseit. Korunk civilizációját a megsemmisüléstől meg
óvni az az egyetem lesz képes, mely visszaadja a tudományoknak a szervessé
get, amely gondolat-egységet teremt, amely katolikus.
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