Pázmány Péter Katolikus Egyetem
REKTOR
H-1088 Budapest, Szentkirályi u.

28.

Tel: +36 1 429 7211 Fax: +36 1 318 0507

ÜNNEPI BESZÉD A NAGYSZOMBATI FELSŐOKTATÁSI ÉS KUTATÁSI SZÖVETSÉG
(ELTE — PPKE — SE)
SZERZŐDÉSÉNEK ALÁÍRÁSAKOR

(Budapest 2012. június 29.)

Nagytisztelet ű Rektor Urak, Igentisztelt Dékánok, Tisztelt Professzortársaim, Kedves
Vendégeink, Hölgyeim és Uraim!
Amikor a Nyugatrómai Birodalom összeomlott a népvándorlás nyomása alatt, és
egyúttal a stabil közigazgatási rendszer szétesett, Nagy Szent Gergely pápa (590-604)
a következ őket fogalmazta meg dialógusaiban: „(...) a városok elnéptelenedtek (...) a
templomok leégtek (...) a föld üressé és kopárrá változott (...)." Az a „föld", amely
Nagy Szent Gergely idejében, a 6. század legvégén, kopárnak t űnt, mégis képessé vált
arra, hogy újra kivirágozzék. Az ókori kultúra pusztulása virágba borult a 12. század
reneszánszának hatására. A 13. századra kikristályosodott az egyes tudományok
módszere és eszközrendszere, amelyre rá tudott épülni a modern tudományosság
eszménye.
Korunkban szembetaláljuk magunkat a mindezek alapját képez ő klasszikus
kategóriák szétesésével, miközben a kommunikáció és informatika egyre szélesed őbb
lehetőségeket tud nyújtani az információ felhasználásnak, bármely tudományterületen.
De mit kezdhetünk mindezzel azok nélkül az alapelvek nélkül, melyek az osztályozás
eszközéül szolgáltak. Miképpen lehetséges a harmónia „megkomponálása" — akár a
legmodernebb orvosi diagnosztikai eredmények közös princípium alapján történ ő
rendszerezésével; akár a különböz ő területekről származó matematikai, történelmi,
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irodalmi, vagy éppen jogtudományi adatok megfelel ően történ ő egymáshoz
illesztésével —, ha nem tudunk különbséget tenni „harmónia" és „diszharmónia"
között. Így, a legtökéletesebb eszközök birtokában is lehetséges, hogy maga a
tudomány ideája forgácsolódik szét.
Magyarországon a most is folyamatosan m űködő egyetemek és főiskolák közül
a legrégibb az 1635-ben Pázmány Péter esztergomi bíboros-érsek által
Nagyszombatban alapított egyetem létrejöttével kiemelked ő saját egyeteme lett a
tudomány magyarországi m űvelésének, amely egyazon érték és cél megvalósítására
törekedett akkor; de a Mária Terézia uralkodása alatt, 1769-ben megszület ő Orvosi
Kar idejében; valamint 1950-t ől, illetve 1990-1992 után; végül most, a 21. században,
az utódintézményekben folyó egyedülállóan magas szint ű tudományos, oktató, nevel ő
és kutató tevékenység révén. Így a hajdani Pázmány Péter Tudományegyetem itt
jelenlévő jogutód intézményei, nem pusztán a közös múlt el őtt tisztelegnek, amikor a
jelen szerz ődéssel kinyilvánítják stratégiai és hosszú távú együttm űködési szándékukat
az általuk művelt tudományterületeken; hanem egyúttal kifejezik határozott
meggyőződésüket, hogy minden kor sajátosságai közepette létezik felel ősségteljes
minőségi elveket valló fels őoktatás, amelyet nem lehet elválasztani az emberi
méltóságtól, a közjótól, az erkölcst ől és attól a kultúrától, amelyet az ember az objektív
igazság vizsgálatával szisztematikusan rendezett és igazolt. Ez a cél vezérli a
kimagasló és versenyképes európai egyetemek tudományos tevékenységét, bármely
tudományterületen folytassák is az oktatás és kutatás egymástól elválaszthatatlan
feladatát.
Meg vagyok gy őződve arról, hogy a már most széles nemzetközi
kapcsolatrendszerrel, magas oktatási és kutatási szinttel rendelkez ő és itt jelenlév ő
három (két állami és egy egyházi fenntartású) magyarországi egyetem ezen szövetség
révén, korszerűbb alapra tudja helyezni tevékenységét; amely új, versenyképesebb és
aktívabb bekapcsolódást tud lehet ővé tenni a nemzetközi tudományos világ
vérkeringésébe.
Megragadom ezt az emelkedett pillanatot arra, hogy megköszönjem mind az
Eötvös Lóránd Tudományegyetem — különösen Dr. Mezey Barna rektor úr által —,
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mind a Semmelweis Egyetem — különösen Dr. Szél Ágoston rektor úr által — a most
aláírt együttm űködési szerz ődés elő készítésében nyújtott konstruktív együttm űködést;
valamint természetesen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársainak
fáradozását. Bízom benne, hogy stratégiai együttm űködésünk gyümölcseként a Nagy
Szt. Gergely által már egyszer kopárnak ítélt föld, mint annyiszor a történelemben,
újra virágba borul: a széles körben elismert és a szó legnemesebb értelmében vett
értéket hordozó szellemi teljesítmény virágjába.
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