
II.

BESZÉD,
MELYLYELzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:1878. szepternber :1-én

A BUDAPESTI KIR. MAGY. TUDOMÁNY-EGYETEMBEN

RECTORI SZÉKÉT

ELFOGLALTA

~ENHOSSÉK f ÓZSEF,

KIR. TANÁCSOS, A SVÉD KIR. VASAREND I,OVAG KERESZTESE ; ORVOS- ÉS

SEBÉSZTUDOR, SZE~!ÉSZ- ÉS SZÜLÉSZMESTER, A LEIRÓ ÉS TÁJBONCTAN NY.

R. TANÁRA; A BONCTANI INTÉZET ÉS GYÜJTEMF.NYTÁR IGAZGATÓJA, A pÁRIsr

NÉMET ORVOSTÁRSULAT TISZTELETI S VALÓDI TAGJA; A CSEHORSZÁGI PRÁGAI

ORVOSTÁRSULAT, APÁRISI SOCIÉTÉ ANATONOlHQUE ÉS A MÜNCHENI SOCIETAS

ANTHROPOLOGICA TISZTELETI TAGJA; A pÁRIsr SOCIÉTÉ AUTHROPOLOGIQUE

MEMBRE ASSOCIÉ EXTERIEUR; AZ ORSZÁGOS RÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI TÁR-

SULAT ÁLLANDÓ VÁLASZTMÁNYI TAGJA És AZ ŐSRÉGÉSZETI ÉS EMBERTANI

SZAKOSZTÁLY ELNÖKE; A ll. TUD. AKADÉ~HA, A KIR. MAGY. TERMÉSZETTU-

DO!IÁNYI, A BUDAPESTI KIRÁLYIORVOSEGYLET ÉS A NAGYSZEBENI TER~!ÉSZET-

TUDOllÁNYI TÁRSULAT RENDES, A M. KÖNYVKIADÓ 1'ÁRSULAT ALAPtTó, A cs.

KIR. BÉCSIORVOSEGYLET ÉS A CS. KIR. ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYTANI EGYLET, A

PÁRISI SOCIÉTF. DE BIOLOGIE, ABRÜSSELI SOCIÉTÉ ROYAL DE SCIENCES

MÉDICALES NATURELLES, ÉS A BERLINI GESELLSCHAFT FÜR ANTHROPOLOGIE,

ETHNOLOGIE UND URGESCHICHTE LEVELEZŐ TAGJA.

3





Szeretett hazánk első m. k. tudomány-egyete-

mén ezen évre egyetemi reetorrá választatván, -

ismerve az ezen hivatallal járó kötelességeket és fe-

lelősséget, - az ez iránt hozzám menesztett tisztelt

küldöttségnek válaszolnom - vajjon a rectorságot

elfogadom-e ~ - nem vala könnyű.

Számot kelle vetnem, képes leszek-e az egyes

karok tudományos előhaladására szükséges igényeket

magasabb helyen sikeresen elöterjeszteni ; az egyes

tanárok jogos kivánságait előmozdítani; szabadal-

mainkat védeni, bárhonnan eredő megtámadások

ellen; az egyetemi polgárok szabadságát a maguk

körében fentartani és az ezekkel netalán történő ár-

talmas visszaéléseknek illő fegyelemmel gátot vetni.

Mindezeket fontolóra vévén, és megemlékezvén

a nagyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKölcsey eme szavaira: "Egyedül a legna-

gyobb erő sem tehet. mindent, egyesített

erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyak-

ran lehetséges" - s hogy ez irányban az egyetemi
tanács jeles tagjainak szives közreműködésére szá-

míthatok; - tekintetbe véve továbbá 24 évi tanári
múködésem alatt tett tapasztalataimat, - eltökél-

tem magamat arra, hogy ezen díszes állást, melyet

hatvanegy évelőtt boldogult atyám Lenhossék

Mihá ly) és 186%-től, azaz jogaink és szabadalmaink
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visszaadásának ideje óta, annyi kitünőség viselt, és

melyet éltem egyik legnagyobb kitüntetésének tar-

tok, elfogadjam.

Igenis, elfogadtam azt, és a midőn ezen díszes

helyet elfoglalni szerenesém van, kijelentem, hogy

teljes erőmmel arra fogok törekedni, miszerint a

rectori müködésemnek kiszabott idő tartama alatt,

különös en egyetemünk két oszlopa, - a mint ezt

már 1869-ben egy tisztelt elődöm kiemeléonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Rupp N.

J . rector i székfogla ló beszéd. 52. la p), u. m. az önkor-

mányzati jog és a tanszabadság sértetlenül fenma-

radjanak, és annak minden irányban teljes érvény

szereztessék ; végre, hogy minden eljárásomban kö-

vetendő jeligémnek "Suum cuique" (Domiiiwe Ul-

pianus. Digesta . Lib. L §. 10.) megfeleljek. Ezen díszes

hely elfoglalásánál felhasználom a kedvező alkalmat,

székfoglaló beszédem tárgyául "az új egyetemi polgá r

szabadsága inak helyes felha szná lá sá ról" röviden érte-

kezni; bár jól tudom, hogy ezen egyetem más nagy
érdemű tagja már 1865-ben hasonló tárgyú előadást

tartott, u. m. "az egyetemi polgár hivatásáról"

(P auler Tivada r jog- és á llamtudomány ka r i dékán tan-

évmegnyitó beszéde), kinek tollával és egyetemünk tör-

téneti és jogi ismereteivel korántsem mérközhetem.

Hogy miért választottam épen e themát szék-
foglaló beszédem tárgyául, annak oka az, hogy mint

az emberi épbonctan tanára - épen az orvosi tan-

folyam kezdőível jövén érintkezésbe, azon ismételt

tapasztalást tettem, hogy hazánk különféle felsőbb

gymnasiumából az ezen tudomány-egyetemre egy-

begyűltek, állásukat, teendőiket, jogaikat és köteles-

ségeiket nagyrészt épen nem helyesen fogják fel.
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De nem is lehet ez máskép, ha figyelembe vesz-

szük, - kevés kivétellel, - a fő gymnasiumoknak

eddigi tanításmódját és eljárását, melyek némelyi-

kében a vallás dogmaticus tanítására és a felekezeti

szertartások szigorú megtartására fektetik a fősúlyt;

míg némely más főgymnasiumokban a hazai nyelv,

irodalom és classicus nyelvész et , valamint a hazai

történelem tanítása semmi kivánni valót nem hagy

hátra, de a természettudományok hiányosan tanít-

tatnak ; ezek mutatványos előadására szükséges gyüj-

temények, eszközök, készülékek és gépek nincsenek

meg. - Ezen elősoroltak és mások az ifjút, ki azon

korban van, melyben kedélye viaszként felvesz min-

den benyomást, oly állapotba helyezik, midőn az

egyetemre jön, hogy csak ritkán képes állását, sza-

badságát és kötelességét kellően felfogni.

És miben rejlik még egyeseknél ezen, nemcsak az

egyetemi polgár állására, d(lkülönösen az ifjú szel-

lemi és tudományos kiképzésére és kifejlésére károsan

ható állapotnak oka, mely meglehet, erkölcsi sülye-
désre is vezethet ~- Véleményem szerint abban, hogy

nincs sem szellemi, sem tudományos tekintetben a

főgymnasiumból a tudomány-egyetemre átvezető
h íd ; és így a főgymnasiumi kerlátokból kiszabadult

ifjú, mint új egyetemi polgár egyszerre olyan szabadság

és önállóság birtokába jut, melylyel a főgymnasiumok-

nak ellenkező szervezeténél fogva addig nem élhetett.

Ezért is - nézetem szerint - a főgymnasiu-

mok két legfelsőbb osztályai áthidalási éveknek vol-

nának tekintendők, és e szerint az illető tanulókat

szellemi és tudományos tekintetben nagyobb önálló-

sággal kellene felruházni.
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Hazánk különböző vidékeiról a fővárost legelő-

ször látó, semmi ismeretségre és útmutatásra nem

találó új egyetemi polgár, kit szülői, gyámolói, vagy

jóakarói ~ gyakran nem kis áldozatokkal - látnak

el a szükségesekkel, ~ ki meglehet, magára hagyva

még sohasem volt, nem tud hová fordulni, mit tenni ~

Így megtörténik gyakran, hogy elcsábíttatva a

főváros számtalan mulatságai és élvezetei által, sőt

könnyen meglehet, rosz társaságba keveredvén,

olyan élvezetek örvényébe sodortatik , malyeknek

egészségére való súlyos következményeit ily szeren-

csétlen áldozat sokszor élethosszáig siratja. Pedig máronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sa lamon a bölcs int: "Ante omnia custodi, fili,

cor tuum, nam inde procedunt actiones vitae."

Mások, kik az illető kar dékánj a által felvétet-

tek, a lecke könyv átvétele után nem képesek meg-

itélni, mily tantárgyak hallgatására iratkozzanak be ~

S így megtörténik, hogy az új egyetemi polgár olyan

tárgyakat választ, melyeket még meg nem érthet,

mivel az azokhoz szükséges alapul szolgáló tudo-

mányt még nem hallgatta, vagy pedig, a mi még ká-

rosabb, egy vagy több, a többi tudományok alapjául

szolgáló tantárgy hallgatását későbbi időre halaszt ja.

Ezen tájékozatlanságból eredő sajnálandó bajo-

kat azonban az új egyetemi polgár teljesen kikerül-

heti az által, ha régibb szorgalmas egyetemi tanulók

tanácsával él, vagy pedig egy vagy más tanárhoz
folyamodik.

A mi pedig ezen tudomány-egyetemen a tan-

tárgyak előadásait illeti, tudják meg önök új egye-

temi polgárok, hogy az egyes tudományok nem azon
szűk határok közt tárgyaltatnak, mint a főgymnasiu-
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mokban, hanem a legszélesebb alapon, a tudomány

mostani színvonalának megfelelőleg, a legutóbbi

ideig terjedő kutatások és felfedezések felhasználásá-

va], Így előfordulhat, hogy a ini tegnap még alapos

ténynek állíttatott, ma már nem áll, mert a forrási

folyamat a tudományban örökös, mely által az mind-

inkább megtisztul a salaktól és az igazsághoz köze-

ledik. - De a mellett látni fogják azt is, hogya

mennyi új ajtó nyilik meg előttük, annyival több

zártra akadnak. Büszkeséggel mondja el magáról

korunk egyik legnagyobb tudósa,onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVirchow Rudol f

egy beszédben: "Das, was mich ziert, ist eben

die Kenntniss meiner Unwissenheit." (Die F rei-

heit der Wissenscha ft im modernen Sta a t. Rede, geha lten

in der dr itten a llgemeinen Sitz1tng der fünfz'igsten Ver -

sammlung deutscbe: Na tur forscher und Aerste zu Mün-

chen. Ber lin. 1877. 10. lap.)

Az előadások kétfélék : szóbeliek és mutatvá-

nyokkal járók.

A mi az elsőket illeti, az élő szó semmi olvasás

által ki nem pótolható, mert a könyv nem alkalmaz-

kodik az olvasóhoz, és a könyv csak azt tartalmaz-

hatja, a mi a szerzőnek tudomásához jutott azon

pillanatig, mikor tollát letette. - Ki nem tudja,

hogy az élő szóval előadott egyes tételek mennyire

képesek a hallgatók emlékezetében megmaradni, és

mennyire hozatik érvényre ez által azok gyakorlati

foganatosítása ; - holott minden tudományos könyv

deductiói hosszabb tanulmányozást igényelnek, a

míg úgyszólván vérré válhatnak. - Az élő szó az, a

mely szikra gyanánt gyújt, s melynek parlamentalis
érvényre jutásának köszönhetjük alkotmán;yi életün-
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ket. - De jól tudom azt, hogy az élő szó kétélű kés,

mely, ha hamis proféták kezében van, a tudatlant

elámít ja, fanatizálja, és olyan beteges társadalmi ki-

növéseket idéz elő, a minőt újabb időben az úgyne-

vezett social-democratia mutathat fel.

Kinek ne jutnának ezeknél a halhatatlanonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb. Eöt-

vös József szavai eszébe "Nekem úgy látszik,

hogy a:z ostoba emberek száma fogy, de a bo-

londoké tetemesen szaporodik. (Gondola tok. P est.

1864. 9. la p), mert, mint Verulami Baco mondja:

"N on recipit stultus verba prudentiae, nisi.

ea dixeris, quae versantur in corde ej us." (De

dignita te et augmento scientia rum. Lugani. 1763. Pa rs Il.

Lib. VII. 463. la p.)

Hogy a mutatványokkal és kisérletekkel járó

előadások azoknak folytonos hallgatását követelik,

magától értetődik; mert pl. az ép ember-bonctani

előadásokra kikészített emberi hullára, vagy annak

részeire már vár a tátongó sír; - a kisérletek ismé-

telt leirására pedig nincs alkalom, a miért a Burns

József egyik jeles költőnk által lefordít ott eme sza-

vait véssék önök mélyen szíveikbe:

"Ragadd meg a jelent, habár
Röptében is, míg éred,"

Mert az alkalom
"Nem mindig jő, ha kéred.

(Szá sz Ká roly. Kisebb műfordítá sa i. 3 köt. P est. 1872.

J. köt. 339. la p).

De a mutatványos előadásoknak bármily szor-

galmas hallgatása még koránt sem elég ezen tudo-

mányok elsajátítására, hanem önöknek új egyetemi

polgárok saját kezük munkájával kell ahoz járulniok,
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mert az illető tárgy minősége s szervezete csak ez

által lesz maradandó képpé lelkökben. - Valóban

találóak e szavak, melyeket a párisi L'école de mé-

decine boneztennének ajtaja felett olvastam : "Hic

locus est, ubi mors gaudet succurrere vitae." - Erre

pedig szolgálnak az egyes tudományok intézeteihez

csatolt, minden szükségessel ellátott termek, melyek-

ben minden egyetemi polgár kényelemmel dolgozha-

tik az illető tanár és tansegédei útmutatásai mellett.

De ott is fogják tapasztalni, hogyonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVerulami

Baco e mondatában: Dupplex est sensus culpa,

aut destituit nos, aut decipit." (Novum organum

sc'ientia rum. Edit. pr ima . Venetiis. 1762. 7. la p) sok

igazság van.

Különösen kiemelendők az országgyülésnek jól

értelmezett bőkezűsége és ő cs. és apostoli királyí

Fel ség e legkegyelmesebb jóváhagyása folytán

felállított újabb nagyszerű intézetek, melyeknek - a

vegytaninak kivételével, mint a halhatatlan b. Eötvös

József műve, - a jelenlegi közoktatásügyi mínister

úr alkotója, u.m. az egyetem épületéhez hozzá épült

új részek, mi azon nagy hiányt, hogy az előadási

helyiségekben a beírott hallgatók száma be nem

férhetett, végképen megszüntette ; - továbbá a szép

egyetemi könyvtár , az élettani, a sebészeti és az

épen most megnyitandó épbonctani intézetek külön

épületei, a melyek evilág mivelt országainak hasonló

intézeteivel bátran kiállják a versenyt; - intézetek

melyeknek alkotóira alkalmazhatók Hora tius eme

szavai: "Exegit monumentum aere perennius."

(Ca rmina . Lib. III. Oda L vers. 1.). - Oh mily örömmel

venné most vissza a dicső emlékű Toldy F erence e
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díszes széken 1872-benakkor még teljes joggal mon-

dott eszavait: "Dolgozdáink térben, eszközök-

ben, kényelemben fogyatkoznak, melyek nél-
kül a kedv é s üz en d ő tudományos munkán

áld ás nincsen;" főleg ha az annyira szükséges

belkóroda építkezésének megkezdését látná.
Vannak a mostaniaknál czélszerűbb eszközök,

melyek által azon cél elérhető, hogy az egyetemi
tanár hallgatóinak szorgalmáról és előhaladásaról

biztos tudomást szerezhetne. és ilyen eszközök, a hol

az illető tudományok előadása csak szóbelileg törté-

nik, bizonyos az· egyetemi tanár részéről kitűzött

feladatoknak írásbeli megfejtése; a hol pedig az elő-

adások mutatványosok , és eszerint dolgozdákkal

kapcsolt intézetek léteznek, ott úgyis bő alkalom

van az illető tanárnak minden egyes ott dolgozó

egyetemi polgárral meg~smerkedni, és tudományos

képzettségének fokáról, valamint szorgalmáról meg-

győződni.
Azért is leghelyesebb 'az 1870-benonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAb. Eötvös ,

J á sse] által szervezett, és a mostani közoktatásügyi

minister úr által bővitett állami ösztöndíjak elnye-

résére kiszabott pályázati eljárás, mely ezerint csak

azon egyetemi polgárok bocsáttatnak pályázatra, .

kik mint szorgalmasak ismeretesek, mire az egyes

kari tanári testület által a rendes tantárgyak mind-

egyikéből pályakérdések tűzetnek ki, melyeknek

írásbeli megoldására a pályázók, - a tantárgy sza-

bad választása mellett, - bizonyos kiszabott határ-

idő és kellő felügyelet alatt köteleztetnek ; és ha a

megoldás a szigorú birálat után helyesnek találta-

tott; bocsáttatnak az illetők a már valóban érdem-

r
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leges colloquiumra. Hogy milyen célszerű ezen eljá-

rás, tuutatja azon szép eredmény, hogy az ily módon

államösztöndíjat nyert egyetemi polgárok az egész

tanfolyam alatt mind szorgalmukra, mind előmene-

telükre nézve mindig kitünőknek bizonyultak.

De sajnosan kell felhoznom azon szomorú ta-

pasztalatomat, hogy a nem csekély utazási ösztön-

díjak, melyeknek céljuk az illető ösztöndíjast vala-

mely tudományban magasabban kiképezni, és ekké-

pen az egyetemi tanárjelöltségre képesítni, csak igen

ritkán felelnek még céljuknak ; mivel pl. ilyen több

évi magasabb ösztöndíjjal ellátott orvostudorok,

többnyire nem a tanárjelöltségre, de igenis az orvosi

magán gyakorlatra való kiképeztetést tartják sze-

mük előtt, jól tudván, hogy "Dat; Galenus opes";

sőt, ha évek után utazásokból visszatérnek, nem ha-

zánk vidékén ütik fel olyannyira szükséges orvosi

gyakorlatuk sátorát, hanem, mint azt az utolsó sta-

tistikai kimutatások bizonyítják, e főváros úgy is

túlságos számú gyakorló orvosainak sokaságában

tűnnek el, mi sem az állam, még kevésbé pedig tudo-

mány-egyetemünknek hasznára nem válik.

Én úgy hiszem, hogy az állam azoktól, kiknek

magasabb kiképeztetésére épen nem fényes financialis

állapotaink mellett, nem csekély áldozatokat hoz,

megkövetelhetné, hogy az állam rendelkezésére le-

gyenek; így aztán az állam nem jutna azon szomorú

helyzetbe, hogy egy-egy megürült theoretikus tan-

szék betöltését éveken át kénytelen elodázni.

Egyik legszebb intézmény, mely az egyetemi

polgárok tudományosságának fejlesztését s az Alma

Mater fényének előmozdítását szívén hordozó nemes
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lelkit hazafiak alapítványainak köszönhető : a pálya-

kérdések évenkinti kitüzése,

Mily öröm fogja el az egyetem' polgárok jobb-

jait, midőn ezek kitúzetnek, és hangzik"JonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAacta a lea

est (C. Suetonii Tranq~tilli de vita Caesa r is ad Septi-

mium Cla rum praefectasn, praetcr io. Lib. L 33.). Jobban

telvék az egyetem és a m. tudományos Akadémia

könyvtárai; minő buzgalommal folya munka az egyes

intézetekben, ha készítményekkel járó a pályakérdés.

Mily öröm az, mikor az egyetem újalakításának em-

léknapján tartandó nagy ünnepélyen a pályanyerte-

sek felhivatnak, és az egyetemi rector kezéből veszik

át kiérdemlett díjukat. Pedig a pályakérdés írásbeli

megoldása körül tett fáradságokkal többnyire semmi

arányban nem áll a kitűzött díj, és ha készítmények-

kel járó vala apályakérdés , a melyek mindig az
egyes intézetek gyüjteményének birtokába jutnak,

beesükre nézve azt többnyire sokszorosan felülhalad-

ják. Ily módon a bonctani és góresői gyűjtemények

a legtanulságosabb és legkitűnőbb készítményekkel

szapórodtak. De e mellett az egyik vagy más szak-

tudományban kiváló tehetség napfényre jövén, az

illető később mint tap.érsegéd vagy gyakornok alkal-

maztatván, azon szaktudományban kiképezheti ma-

gát a tanárjelöltségre, és czélját bizonyosan el is éri,

mert azon kor elmult, mikor a tanszék csak az illető

tanár ,nyugalmaztatása vagy ~halála következtében

töltetett be, hanem most a kimutatott tudományos

szakképezettség kedvéért állítattnak fel tanszékek.

- Sajnálandó valóban, hogy az évi pályadíjak száma

oly csekély, mert pl. az orvosi karnál a 12 főtudo-

mányra négynél több soha sem esett; nem kevésbbé
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sajnálatos apályadíjak csekélysége, mert pl. az or-

vosi tudományokból kitűzött pályakérdésekre egyen-

ként 50 forintnál több még eddig nem jutott; a

mihez még járul, hogy az gyakran kettő közt osz-
tandó szét, különösen a kitűzött boneztani kérdésnél,

mely a hu1lán kidolgozott készítménynyel járván,

megoldását egy nem győzi.

Azért már 1865-ben egy érdemdús elődöm azon

ajánlattal lépett fel, hogy "csupán magány alapít-

ványokból minden évben egyetemi polgáraink közt

800 forintnál több volna fordítandó tudományos

pályakérdések jutalmazására"onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(Wenzel Gusztáv

rector i székfogla ló beszéd, - 65. la p); melynek valósí-

tásához az egyetemi polgárok tudományos munkássá-

gát és elfoglaltságát olyannyira ohajtó jelenlegi köz-

oktatásügyi minister úr könnyen hozzájárulhatna az

által, ha a sok utazási ösztöndíj egyikének e célra való

fordítását elrendelné.

Hogy mily hatalommal, jogokkal, sőt külső

fénynyel ruháztatott fel az első egyetem felá1lításá-

tól kezdve az egyetemi rector, legyen szabad tisztelt

gyülekezet különösen a nagyérdemű Dr. Pauler Ti-

vad:a r , jelenlegi igazságügyi minister úr és másoknak

(P auler Tivada r Egyetemünk Rectora '; , és Cancellá ra i.

új magya r muzeum.1856-iki évfolyam. I. köt. 203-222.
lap. - F ej ér Georgius. Histor ia a cademiae Scientia rum

Pázmánianae a rchiepiscopa lis a c Mar ia e Theresianae

Regia e litera r ia e. Budae. 1835. - 15. la p és köv. -

Rupp Nep. János. Beszéd, melyet a m. k. tudomáuy-

egyetemi orvosi ka r fená llá sának százados ünnepén mon-

dolt. Budán. 1871. - VII. lap és köv.) egyetemünk
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történelmének kutatásai nyomán a kővetkezőket '

felhozni.

A legrégibb egyetemeknél , u. m. a bolognaionmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(á llítólag má r 425-ben Theodosius junior á lta l a lapítta -

tott), a párizsi (1150-b.en), a montpellieri (1196-ban)

és 11 salernói (1253-ban) azon kitünő állás és tekin-

tély, melyre a középkor testületalkotási szellemé-

ben, tanulók és tanítók szabad egyesüléseiből emel-

kedtek, visszatükröződött különösen főnökük, a rector

rangjában és díszjogaiban, -- kiket későbben a XVI.

századtól kezdve "Magnificus" címmel ruháztak fel,

cím, mely némely országokban csak a herezegeket

illette meg. Ehez járult még a bíboros palást, mely

nagyrészt mai napig is díszíti a külföldi ~gyetemek

rectorait, az aranyszövetú epomis, az arany nyak-

láncz, a jogar és más külső jelvények, mint a

rectori hatalom kifejezői. E mellett minden múvelt

ország kormánya igyekezett az egyetemi rector rang-

állását minél magasabbra emelni.
Így a párizsi egyetem rectorát Fülöp ..Ágost Ká -

roly 1200-ban kelt kegylevelében sérthetiennek nyil-

vánította, valamint a rector rangja a püspöké fölé

helyeztetett, sőt ez iránt a bibornekkal is verseny

támadt.

Németalföldön a leydeni egyetem rectorának el-

sőbbségét a tartomány helytartója kétségbe nem vette.

Bécsben a városi tanács 1368. december 20-kán

kelt okmányában az egyetem rectorát "Durchlaucht"-
nak nevezte; ugyanott hivatalos múködésében a püs-

pök fölött bírt előranggal, és 1751-dik év végig azon
kitüntetésben részesűlt, hogy nyilvános egyházi ünne-

pélyeknél a távollévő fejedelem helyét pótolta.
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Hogy minden országban e mai napig az egye-
temi rectorság minő tekintélyben és magas rangban

áll, bizonyítja azon tény, hogy lordok, ministerek,

herczegek, sőt még uralkodó fejedelmek is e méltóság

elfogadását mindig kitüntetésnek tartották. - A

sok közül csak lordonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStanley-t (1869) Londonban, b.

Somaru/Já -t volt közoktatásügyi ministert (1849)

Bécsben, a porosz trónörökös herczeget, Károly

ausztriai főherczeget (1796), Szász-Weimar nagy-

herczeget és uralkodó fejedelmet (1853), végre a han-

noverai uralkodót, ki a Georgia-Augusta göttingai és

János ausztriai főherceg, ki az innsbrucki egyetem

örökös rectora vala - említem fel.

Egyetemünk Pázmán'y P éter bibornok-primás

által 1635-ben történt megalapításánál, midőn az

egyetem csak négy bölcsészeti és négy hittani tan-

székből állott, a rectorság azonnal felállíttatott, és

"Magnificus" címmel ruháztatott fel, továbbá a Bécs-

ben készült ezüstös nagyobb jogar, mint a rectori és

a két kisebb, mint a bölcsészeti és hittani dékáni

hatalom jelvényei, már is használtattak.

1667 -ben Losy Imre és Lippay György pri-

mások végrendeleti hagyatékaiból a négy tanszékből

álló jogi kal' állíttatott fel, és e kal' dékáni hatalmát

képviselő kis ezüstös jogar készíttetett.

A még hiányzó orvosi kart a dicső Mária Teré-

zia állította fel 1770-ben, mely alkalommal annak

dékánja hatalmának jelvényévei kisebb ezüstös jo-

garral láttatott el; továbbá az eddig érseki czímet vi-

selő egyetem "királyivá " lőn.

Pázmány Péter az ő általa alapított egyetemet

q, Jézus-társaság szigorú felügyelete és hatalma alá
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helyezte, míg XIV.onmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKelemen pápa 1773-ban ezen

rendet fel nem oszlatta.
Még a három karból álló egyetem a J ézus-tár-

saság hatalma alatt állott, a rector annak generálisa

által neveztetett ki.

1770-ben a dicső Mária Terézia által valódi

egyetemi rangra emeltetvén. a reetor szabad válasz-

tása rendeltetett, mely akkor még (bu,zini gróf Kegle-

vich Zsigmond, va lóságos maká r i püspök, ra tóti és eszter -

gomvá r i prépost) egyházira , és csak 1773-ban az első

világira (Lakics György Zsigmond, jogtudor , a z egyházi

jog taná ra ) esett; míg 1835-ben választatott az első

nem katholikus, hanem ágostai vallású rector (Sche-

dius La j os, bölcsésztudor , és akkor i a esthetika taná ra ).

Csak az 1848-ki események után, 1849-től egész

1860-ig a szabad rectori választás fel volt füg-

gesztve (azon II év alatt az akkori kormány által

kinevezett Viro ssil Anta l jogtudor-és a büntetőjog

tanára viselte a rectori méltóságot).
Anagy emlékű I. Ference császár és király alatt

1819-ben a rector feldíszítés ére nagyobb, a négy

dékán számára pedig kisebb arany csillagos nyak-

lánczok adományoztattak.

Jelenleg ezen egyetemünk rectora minden azon

jogokkal és hatalommal el van látva, hogy az összes

egyetemi élet szabadságait erélyesen védhesse, de

egyszersmind e szabadságokkal való visszaéléseket

épen önkormányzati érdekében megakadályozhassa,

és a fenálló törvények, szabályok és rendeletek szi-

gorú megtartásának érvényt szerezhessen. Ő elnöke

az akadémiai tanácsnak, - melynek határozatait

foganatosít ja.
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Ezek után önök 1íj egyetemi polgárok láthatják,

egyetemünk mind szervezetére , mind intézeteire a

tudományos haladás követelményeinek minden te-

kintetben megfelelni képes, és hogy önök közül min-

denki nemcsak választott életpályához szükséges ki-

képeztetést nyerhet, hanem bármelyik szaktudomány-

han tanárjelöltségre is kiképezheti magát; különösen

ha tekintetbe veszik azt, hogy a mostani közokta-

tásügyi minister úr törekvése folytán a főtudomá-

nyokon kivül ezen egyetemen mindenonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfontosabb mel-

léktudomány is képviselve legyen jeles tanárok által;

tudományok, melyek nemcsak egyetemünk tekinté-

lyének és fényének emelésére szolgálnak, de ann ak

lényegesen kiegészítő részét is képezik.

És így tudomány-egyetemünlmek arra nézve

minden kelléke megvan, hogy az 187 5-ben volt nagy-

érdemü elődöm e díszes széken hangoztatott e sza-

vainak megfelelhessen: "A tudomány és tudomá-

nyosság nemcsak az emberiség legnagyo bb

kincse, erkölcsi méltóságunk és nagyságunk

alapja, n emün k művelődésenek é s haladásá-

nak legszebb terméke és támasza, az emberi

ész vajudásainak és munkájának legfénylőbb

diadalma; de egyszersmind erő, alap és hata-

lom; - azért is egy nemzet oly magosan áll, mint

egyetemei (J( aut zGy u 1a 1873 -ban ta r tott recior i

székfogla ló beszéde 32. la p).

De a szabad tudomány csak szabad államban

tarthatja fen magát, mire nézve nem elég még a

szabad alkotmány, hanem a haza összes lakóinak
közreműködése és összetartása feltétlenül szükséges,

a mi csak hazánk különböző nemzetiségei érdekei-
4
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nek és szokásainak tiszteletben tartása, egymás iránti

engedékenysége és előzékenysége által érhető el. I

Ennek egyetemi polgárok önök adhatnak leg-

szebb kifejezést. Mert ámbár még sohasem tapasztal-

tam, hogy az egyetemi polgárok a más vallásnakkal

a vallás különbségét éreztették volna ,- de nem

hallgathatom el, ho~y a különféle nemzetiségűek

közt nem vettem észre azon testvéri kapcsot, mely

a külföldi egyetemek különféle nemzetiségű polgárait

egybefűzi és disziti.

Fontolják még önök minden nemzetiségű .egye-

temi polgárok, hogy e tudomány-egyetemen a tudo-

mányosságba való kiképeztetésre mindenkinek egy-

iránt helye van, hogy maholnap e hazának hasznára
s müveltségének terjesztésére lehessen.

E hazának, melyben mindenki nemzetiségi kü-

lönbség nélkül egyenlő szabadságot és jogokat élvez

és terhet visel; és - ámbár saját nemzetiségére

mindenki jogosan büszke lehet, - mégis csak egy

nagy család fia, melynek neve aonmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"haza " ; mely nagy

család csak polgárainak szoros összetartása, egyetér-

tése, egymás iránti engedékenysége és őszintesége
által szilárdulhat meg és állhat fen; - főkép a mos-

tani viszonyok közt, melyek mindenkit meggyőzhet-

tek, hogy jobb jövője, mint épen hazánkban nincs,

mint nagy költőnk énekli :

A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely,

Áldjon vagy verjen sors keze,
Itt élned, halnod kell.

És önök, egyetemi polgárok! kik az élet tava-

szát, az ifjúságot élik, kiknek viruló arczaiban gond,
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bú, csalodás és háladatlanság még barázdákat nem

vésett; kiknek nyilt szivük az igazságért és magasz-

tos eszmékért dobog; - meg akarják csonkítani az

élet egyik legszebb örömét "a barátságot" a külön-

féle uemzetiségekre való tekintet által ~ melyről máronmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Cicero azt mondja nQuid d~~lcius, quan: habere qui-

cum omwia audea s sic loqui, quam, tecum" (M. T.

Ciceronis Laelius sive de amicitia dia logus ad T. Pompa -

ni~~mAtticum. VII. 22.).

Kecsegtet engem ezen egyetértés reményével a
tapasztalt miveltségnek , a kötelesség érzetének, a

szorgalomnak, a tanárok iránti bizalomnak és tiszte-

letnek gyarapodása, és épen a mi tudomány-egyete-
münk különféle nemzetiségű hallgatói számának

évenkinti növekedése.

Gondolják meg önök, egyetemi polgárok! hogy

mennyi fáradságba kerül a tanároknak tudományai-

kat azok mostani szinvonalának megfelelőleg előadni,

és az illető intézetekben önöket munkálkodásaikban

folytonosan vezetni; - mennyi gondot okozott a
közoktatásügyi minister úrnak hazánk ezen első tan-

intézetének a mostani álláspontra való hozatala ; -

mily nagy áldozatokba került e nehéz időkben ha-

zánknak ennek megvalósítása ; - és hogy ez mind Ő
császári és apostoli királyi Fel ség e nemcsak jóvá-
hagyásával, de rendeletére történt; - és érezni fog-

ják, hogy mennyivel tartoznak az egyetem tanárai-
nak, a jelenlegi közoktatásügyi ininister úrnak, sze-

retett hazánknak, de főleg Ő Fel ség éne k , leg-
kegyelmes ebb királyunknak,

Ne feledkezzenek meg arról, hogy hazánk val-

lás- igazság-, és oktatásügyének nagy része ma-
4*
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holnap önök kezeiben lesz; és hogy e hon jólléte,

tekintélye és szilárdsága önök egyetemi polgárok

képezettségétől és egyetérté sétől függ.
Törekedjenek annak javát előmozdítani "Viri-

bus unitis. "
Ez tanácsom, ez kérésem, melylyel hivataloako-

dásomat megkezdem.


