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- .Mélyen tisztelt gyülekezet r

Alig hiszem, hogy volna még valaki tanártársaim

díszes sorában, lát annyi és oly erős, érzelmek kisér-

hetnének a rectori székbe, melyet bizalmukból ezennel

elfoglalni szerenesés vagyok. Hálát a megtiszteltetés-

ért, elégtelenséget a feladathoz mért en vagy felelős-

séget a felvállalt kötelességekért ily ünnepélyes pilla-

natban talán mások is érezhettek; de engem e helyre

még a kegyeletes visszaemlékezésből fakadó érzelmek

is kisérnek, azon szoros kötelékeknél fogva, melyek

engem ez egyetemhez nemcsak tanári müködésemnél,

hanem származásomnál fogva is fűznek. Mert hisz

,midőn egyetemünk még nagyszombati kerszakának

végéveit élte, és tovább onnét, hogy dicső emlékű

királynőnk, Mária Terézia, a m. kir. tudomány-egye-

temet ujjá alapította, le egészen napjainkig, tehát

már közel százhúsz éven által, nem volt idő, melyben

vérségem valamelyik tagja ez egyetemen nem műkö-

dött volna, közülök négyen viselvén előttem e rectori

tisztet.

Meg fognak talán ép azért bocsájtani, ha rectori

székemet elfoglalva, előzőimtől eltérően, sem a jelen

hiányaira nem szándékom rámutatni,' mit amúgy is

tapasztalataimhoz képest csak némi egyoldalúsággal

teljesíthetnék, sem a jövőnek, melynek hisz intézését
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ép oly erélyes, mint jóakaró kezekben tudjuk, esélyeit

nem latolgatom, hanem e helyett inkább egyetemünk

történetéből szakítok oly lapot, mely a reám ruházott

tiszttel vonatkozásban áll.

Még félszázada sincs annak, mélyen tisztelt

gyülekezet, hogy am. kir, tud.-egyetem évenkint

választott rectora és tanácsa, a karokkal együtt, igaz-

gatják annak megannyi, kivált tanulmányi ügyeit,

egyedüli s közvetlen függésben a~ ország legfőbb

kormányhatóságától. A testületi önkormányzatot,

melynek a nyugat egyetemei felvirágzásnkat és jelen-

tékeny tudományos hatásukat oly nagy mértékben

köszönték, egyetemünk csak a legujabb korban,

hosszas küzdelmek árán szerezte meg. A nagyszombati

egyetem nemcsak akkor, midőn még 'a Jézus-társaság

gondjaira volt bízva és a rend generálisa által tetszé-

sig kirendelt rector és kanczellár kormányozták, nél-

külözte azt, hanem akkor is, midőn 1769-b,en Mária

Terézia a Pázmány alapította főiskolát, azt nagyszerű

alapítványaival megajándékozva s az orvosi karral

kiegészítve, teljes tudomány- s egyszersmind királyi

egyetemmé emelte. Mert hisz a királynő az egyetemet

nem közvetlenül a helytartótanácsnak, mely akkor

az ország belügyi kormányzatát vitte, rendelte alá,

hanem gróf Fekete Györgyöt, kir. főudvarmesterét és

alkanezellárt nevezte ki az egyetem és a tanulmányi

ügyek főigazgatójává, az egyetemi ügyék közvetlen

vezetését pedig a bécsi egyetem mintájára szervezett

egyetemi consistoriumra bízta, melynek elnöke az

'egyetemnek Budára való áthelyezéseig mindig főpap,
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tagjai pedig, a humaniórá-k, vagyis a gymnasiurn

igazgatóján kivül, a karigazgatók voltak, kik az egyes

karok tanulmányi és fegyelmi ügyei kezelésére leg-

felsőbb helyen kinevezett -- tie soha a tanári karból

löszemelt - egyének voltak. Az egyetern összes ügyei-

nek vezetése a consistoriumot illetvén meg, az aka-

démiai magistratusnalr, mely az esztergomi főkáptalan

tagjai közül a király által kinevezett kanczelláron

kivül a rector és a négy kar dékánjaiból és idősbjei-

ből állott, igen alárendelt, jobbára csak az egyetem

szertartási képviseletére szorítkozó hatásköre volt.

Egy csekély lépés az önkormányzat felé volt ugyan,

hogy rector és dekánolt választattak, de e választás is

még kerlátolt volt, a mennyiben külőnösen a rector

nem az összes tanári kar befolyásával. hanem csak a

dekánok, majd pedig a tanárok alkotta egyetemi négy

nemzet procuratorai választása útján nyerte tisztét,

Minden törekvés az egyetemi autonomia tovább fej-

lesztésére és a tanároknak s különösen az akadémiai

magistratusnak az egyetem legalább tudományos s

szorosan tanügyi kérdéseire befolyást szerezni meg-

hiúsult és csak súrlódásokhoz az egyetemi consisto-

riummal vezetett, mi az egyetem fejlődését jelenté-

keny mértékben hátráltatta.

Lényeges változást e szervezetben nem idézett

elő sem az egyetemnek l777-ben Nagyszombatról

Budára történt áthelyezése, sem az első országos

tanulmányi rendszernek, a Ratio Educationis-nak.

közrebocsátása, Megmaradt az egyetem főigazgató-

jának és elnökének állása, mely a helytartótanács

mellett szervezett tanulmányi bizottság elnökségével

egyesítt.etett; meg az egyetemi eonsistorium, csak-

29
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hogy ezt ezóta az egyetem királyi tanácsának (regius

universitatis senatus) hívták, melynek elnöke volt

tulajdonkép <LZ egyetem elnöke is; és megmaradtak a

karok igazgatói az eddigi hatáskörrel. A magistratus.

élén az egyetemi nemzetekkel együtt egyetemünk

életéből eltünt procuratorok helyett ezentúl a deká-

nok által választandó rectorral, továbbra js csak az

egyetem törvénykezési, kisebb fegyelmi és rendészeti.

ügyeit volt hivatva kezelni, az összes tanulmányi és
gazdasági ügyeket a királyi tanácsnak lévén kény-

telen átengedni.

Csak midőn II. József a helytartótanácsot

Budára áthelyezte, és annak elnökét mindenkorra a

a tanulmányi ügyek protectorává és curátorává kine-

vezte, jutott az általa Pestre áthelyezett egyetem
nagyobb 'mérvű önkormányzathoz és került közvet-

lenül az országos kormányszék alá. Mert hisz nem-

csak az egyetemi elnök és tanulmányi főigazgató

.méltósága szúnt meg gróf Fekete György országbíró

halálával, hanem a királyi helytartótanács hely ben

működése mellett II. József .feleslegesnek találta az

egyetemi királyi tanács szereplését, melynek elnök-

sége b. Patachich Ádám, a nagynevü kalocsai érsek,

elhunytával ép akkor megürült; a karigazgatók hiva-

talát pedig egyenesen a tudományos haladás egyik

akadályának jelentette ki, miért is 1784. márczius

1ü-én. mindkét intézményt megszüntette. Ekkor jut?tt

először az egyetemi magistra tus, melynek tagjai sorá-

ból az egyetemi cancellár, méltósága eltöröltetvén.

örökre kiesett, az egyetemi Ügyek közvetlen vezetése

birtokába, ldvételével az addig gyakorolt birói ható-

ságnak, melyet II. József ugyancsak 1784. márczius
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10-én kelt leiratával megszüntetett. A karok azonban

csak rövid ideig élvezték a kebelükből választott

dekánole elnöklete alatt ügy eik egészen önálló veze-

tését, mert habár a karb eli ügyek közvetlen vezetése

a dekánoknál meg is maradt, még II. József alatt

ujból kárukhoz nem tartozó, igazgatói czímmel fel-

ruházott egyének felügyelete alá kerültek, mely azon-

ban a korábbi karigazgatók hatáskörét messziről sem
érte el.

II. József halálával az egyetem ugyan csakhamar

meg visszanyerte elvesztett bírói hatóságát, de a

helytartótanács az egyetemi önkormányzatra jelen-

tékeny csapást mért , midőn az általa szükségesnek

kijelentett egyetemi felügyelet érdekében egyetemi

elnökségnek s ezzel kapcsolatban egyetemi alelnök-

ségnek is rendszeresítését javaslá, mi sürgetésére

1802-ben elvileg elhatározva is lett; de habár ez

állás okra már alkalmas egyének is gróf ~zéchényi

Ferencz, a nagy alapító, és Nittray Mátyás hely-

tartósági titkár .személyében kijeleltettek, életbe

. mégis csak az újabb országos tanulmányi rendtartás

behozatala után lépett. 1)

Az egyetemi elnökség, a mint azt az ujabb 1806.

""Ratio Educationis" szervezé, az egyetemi királyi

tanács elnökségének az egykori egyetemi főigazgatói

állással való összevegyítése volt. Mert vele egyidejűleg

nem élesztetvén fel sem. a karigazgatók. sem az egye-

tem királyi tanácsának intézményei, hanem az egye-

temi ügyek kezelése továbbra is a magistratus és a

1) Az eddígunondottakra nézve lásd Pauler Tivadar: A buda"

pesti magyar királyi tudomány-egyetem története. r. kötet. Buda-

pest, 1880.
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karoknál meghagyat.ván, az elnök nem annyira az

egyetemet közvetlenül kormányzó, mint inkább csak

felügyelet.i szerepre volt. hivatva s a kapcsolatnak az

egyet.em és a hely tartó tanács között közvetítésérc;'

mely utóbbinak rendeleteiré nézve repraesentálási

joggal is felruháztatott. Sőt utasítása, mely e felügye-

let körét mind a tanárok s tanulók , mind pedig a,

tanulmányi rend megtartása és a tanítás tekintetében

megállapítja, óva inti őt , hogy állásával úgy éljen,

hogy sem a neki alárendeltek szabadságát el ne

.nyomja sem az azok feletti hatóságet valamikép

magához ne ragadja.') Mindamellett az elnökség alatt,

melyet 1807-ben Ürményi József országbiróra , a

tanulmányi reformoknak úgy Mária-Terézia alatt,

mint utána egyik legjelentékenyebb. tényezőjére.

'ruháztak, és kit e múködésében 1811-18-ig Pebro-

vies József septemvir, egykor jogtanár és a zágrábi

jogakadémia igazgatója, a régibb magyar közjogi

irodalom egyik munkása, mint alelnök támogatott,

az egyetemi autonomia rohamos hanyatlásnak indult..

Már a franczia háborúk idej,ében, de még inkább

azok lezajlása után, kifejlődött az ausztriai örökös

tartományokban azon, az akkori politikai viszonyok-

ból könnyen kimagyarázható, szabadságellenes szel-

lem; mely az osztrák egyetemeken 1847-ig kisebb-

nagyobb mértékben otthonos maradt, és mely azon

hatásnál fogva, melyet. Mária-Terézia óta az osztrák

tanügy a magyarra gyakorolt, hazánkba is elhatott. és '

nemcsak egyetemünk autonómiájának mindinkábbi

') Lásd : Ratio Educationis publicae, totiusque rei litterariae.

Budae. 1806. 192. 1.
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sülyedését eredményezte, 'hanem azt idegen hatósá-

goknak is befolyása alá vetette.

. E szellemnek megfelelően a magyar egyetemet

is teljesen az állam szolgálatába vonták, melynek

tulajdonképi hivatása az államnak. derék és erkölcsös

, polgárokat, ne-velni és nem a tudományosságot fejlesz-

teni és terjeszteni. Merően államintézetnek tekintve

az egyetemet, e század első felében az állam nemcsak

szabályozta ez értelemben az egyetem megannyi, de

kivált tanulmányi ügyeit, hanem ezek kezelését is

úgyszólván teljesen elvonta az egyetemi magistratus

és karoktól és azt leülőn állami közegekre bízta.

Egyetemi elnökke történt kinevezésével egyide-

jűleg felhívták Ürményi Józsefet, hogy adjon véle-'

ményt, vajjon a i karigasgatók intézménye, melyet

a bécsi egyetemen már 1802-ben ismét életbe léptet-

tek, ez egyetemen is újból szervezendő-e, mi a kan-

czellaria ellenkező véleménye következtében 'akkor

elmaradt és csak 181 9 "20-ban lőn a közigazgatói intéz-

mény egyetemünk megannyi karaira kiterjesztve. 1)

Utasításuk e karigazgatók kezébe adta az egyes karok

összes tanulmányi ügyeit, valamint a felügyeletet,

maguknak a karoknak csak az administrativ és
fegyelmi ügyeket hagyván meg, de még ezekbe is a

karigazgatók befolyást vettek, mert hisz ők az illető

karoknak nemcsak igazgatói, hanem elnökei is voltak,

akarüléseket vezették, a dekánok felterjesztéseit

a magistratushoz . hetekintették és a szigorlatokon is

részt vettek. Sőt 1839-ben, ismét hivatkozással az örö-

1) Lásd az 1808 augusztus l ö-én 8964. szám alatt kelt helyt.

intézmé nyt, és az 1819 szeptem ber 16·án 97°"/"99. SZ. a. kelt rendeleteb

3
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kös tartományok egyetemeire, a fegyelmi ügyeket is a

karigazgatók hatáskörébe helyezték, hogy ilykép az

összes igazgatás az ő kezükben összpontosűljon.')

A karok választott dékánjainak állása ezzel igen aJá~

rendeltté vált, de még ezt sem vélték tényleg műkŐdő

tanárra rubázandónak. 1802 óta dekánná nemcsak

tanár volt választható, hanem társas tag is, vagyis az

illető karnak valamelyik bekebelezett tudora, sőt aJogi

és az orvosi karokban 1818 óta .a tanárok kirekeszté-

sével csakis ilyen volt választandó, mi 1836-ig érvény-

ben maradt, midőn a dekánná választhatási jog e karok

tanáraira is kiterjesztetett, 2) De még a rector sem

volt szükségkép tanár, választható volt ő a bekebele-

zett tudorole közül is, de minthogy itt a választás sza-

badon volt hagyva és -azt a karok dekánjai a karok

idősbjelvel ejtették meg, mégis a legtöbb esetben

a rektori tisztet tényleg működő tanárral töltötték he. 3)

Így került az' egyetem mind kizárólagosabban

egyének kezelése alá, kik sem a tanítással, sem a tudo-

mányokkal, legalább hivatásszerűleg, nem foglalkez-

tak; mert hisz mind .az egyetemi .magiatratusnak a

bekebelezett tudorole sorából választott tagjai, mind

pedig akarigazgatók és az egyetem elnökei, 'táblai

ügyvédek, septemvirek vagy más magas állású tiszt-.

viselők, főpapok vagy éppen országos méltóságok

') Helyt, tanácsi rendelet 1839,julius l G-á.ról 23.737, S%. alatt,

2) '1836 julius 20-án az egyetem elnöke az egyetemet értesíti,

hogya május hó 17-én 4067/'27. szám alatt kelt rendelebtel-megenged-

te tett : "ut ad normarn facultatum Theologiae' et Philosophiae

deinceps etiam in Iuridica et Mediea decani e gremio D. Professe-

rum eligi valeant. " •

3) V. ö. Pauler Tivadar. Egyetemünk rektorai és kancellárjai.

Pest, 1856.



---------;--;----------- ...-.--------, ----. -----~--

,
SZÉKF09LALÓ BESZÉDE. 35

lévén; egyetemi áll;1súkátcsak mellékes tisztségként

viselték és vajmi ritkán neveztek karigazgatókhá nyu-

galomba vonúlt tanárokat, míg. tényleg múködőtaná-

rokra még helyettesítésük 'sem volt bízható.") Sőt az

egyetem tanári karát még arra scm tartották hivatott-

nak, hogy javaslataival a szorosan 'tanügyi kérdésekbe

befolyhasson, minden erre irányzott törekvést a hely-

tartótanács vagy azegyetem elnöke I. Ferencz 1821-iki

, rendeletének egy ideig csaknem évenkint újból idézett

'azon szavaival utasítván vissza : "Nec Decanis faculta-

tum nec Magistratui academico ali quis influxus in res

litterarias concedendus est." 2)

Következménye volt ennekazon mindent az állam

szempontjából tekintő, merően bureaukratikusszel-

lern, mely a' tudományosnak ,rovására egyetemünk éle- _

tében e század első felében otthonos volt. Az egyetem

hozzájárulása nélkül- létesített tanulmányi rendszer

csak azon ismeretekre helyezett súlyt, malyeket a lel-

kész, az államtisztviselő vagy agyakorló ügyvéd és

orvos számára okvetlenül szükségeseknek tartottak,

ellenben :-J, tudományos kiképeztetésre, az' önálló fel-

. fogás és tudományos önműködés fejlesztésére mi tekin-

tettel sem volt. Visszatükrözte ezt leginkábbabölcsé-_

szeti karnak a 48 előtti tanulmányi rendszerben alá-

rendelt szerepe, midőn a hozzáj il" tartozó tanszakok-

nak csupán előkészítő 'hivatást tulajdonította'jr-a leendő

jogászok és orvosok számára, és nem ön~lló becset,

J) "Sua' Majestas clementer. prascipere .dignabatur, ut pro

supplendo infirmo, aut recedente ali quo 'studiorum Dircetore ad Uni-

.versitatem unquam Professor 'actualis, sed/ semper aliud quodpiam

idoneum individnum delagatur. '1 Helyt. tan. rend. 1820 augusztus

22" 21.017. szám alatt.

/ 2)_Legfelsőbb rendelet 1821 apr., IG,

3"
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mi az azok tudományósmíveléséhez megkivántató

eszközök és intézetek majd teljes hiányában, majd

legalább is ezek fukar szolgáltatása és ellátásában

, nyilvánult. De érezték azt többé-kevésbbé a többi

karok is, midőn mellőzve, vagy legalább is elhanya-

golva látták a~on tanszakokat, melyek az illető kar-

hoz tartozó tudománykör alaposabb megértését és
magasabb felfogást közvetíteni, vagy pe?ig a szaba-

dabb politikai gondolkodást és az alkotmányos érzü-

letet fejleszteni hivatvak. És még 'ezen szűkre szabott

körben sem engedett az állam a tanárnak szabad

mozgást, hanem őt előadásaiban előirt tankönyvekhez

kötötte, vagy ilyenek hiányában előadási füzeteinek

felsőbb helybenhagyás végett felterjesztésére kötelezte.

Nem saját meggyőződését vagy önálló kutatásainak

eredményeit, hanem elészab ott tanokat volt tehát a

tanár hivatva előadásaiban hirdetni és a szabad szót

a tanszéken vallási és politikai tekintetek is korlátoz-

ták, vitás kérdések fejtegetését pedig szabályrendele-

tileg ') egyáltalában megtiltották.És raj zoljam-e az aka-

dályokat, malyeket a tanár irodalmi munkássága elé

az előzetes censura, sőt nem 'ritkáli kőzvetlenül az

államhatalom gördítettek, midőn tudományos művek

megjelenését majd .teljesen eltiltották, majd csak

lényegbe vágó megcsonkítással engedték meg. 2) Ily-

kép a tanárnak az eruditión kívül úgyszólván csak

a betanítás jutott osztályrészül, miért is az állam az

') "Doctrinae capitum, positionumque mere disputabilium "

előadását tilalmaz za az 1810 nov. 23-án 23,5%. szám :ilatt kelt hel:l;'t.

tan. rendelet.

2) Erről érdekesen szó] Toldy Ferencz rectori megnyitó beszé-

dében. 1871.



SZÉKFOGLALÓ BESZÉDE. 37

egyetemi' tanárban nem tudóst, hauem egyszerű hiva-

talnokot látott, kinek tudományosságára csak bizo-

nyos fokig fektetett súlyt, azontúl pedig, mint a ren-

deletek mondják, inkább "ad cogitandi rationem, mora-

litatem et religiositatem " tekintett és eszempontokból

őt folytonos felügyelet alatt tartotta;') sőt a külföldi

tudományossággal való érintkezését is korlátozta, még

1832-ben rendeletileg meghagyatván, hogy külföldi

egyetemek részéről ez egyetemhez beküldött könyvek

az illető karokkal csak akkor közöltessenek, ha azo-

kat megelőzőleg a, karigazgatók átvizsgálták. 2)

A tanítási szabadság ez ép ecsetelt hiányával

természetszerű kapcsolatban állott a tanulási szabad-

ság hiánya is; az egyetemi tanuló teljes tankényszer-

nek és szigorú fegyelemnek lévén e rendszer értelmé-

ben alávetve.

, Az államosítás lejtőjére jutva, egyetemünkazon-

ban nemcsak autonómiáját vesztette el fokozatosan,

hanem egyuttal az akkori politikai viszonyok erejénél

fogva idegen hatóságok befolyása alá is jutott. E kor-

SÚLkhivatalos iratai ,és rendeletei, midőn több izben

egyetemünket kifejezetten aprágaival egy szinvonalra

helyezik, 3)_ egyúttal ez utóbbinak mintájára a magy.

kir. egyetemet is bizonyos alárendelteégi viszonyba

helyezték a bécsi egyetemhez, leülönösen a mi a taná-

rok kinevezésének s azok concursusának ügyét illette,

és egyszersmind tanúskodnak az udvari tanulmányi

') 1821 junius 18-án 15,600. szám alatt, kelt helyt. tan. rende-

let, mely szerint a tanárok kinevezésénél e szempontok tekintetbe

veendők és 'LZ évi végjelentések alkalmával is figyelembe veendők.

2) 1832 junius 16 15-én 15,123. szám alatti rendelet.

, ,/ ") "In universitate Pragensi, cui Pestinensis conformanda prae-

cipitur" irja például az egyetem elnöke 1819-diki elötarjeszbéa iben
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bizottságnak beleszólásáról felsőbb tanúgyi kérdé-

seinkbe, miért is az 1848-at megelőzött országgyűlé-

sek méltán panaszolhatták a m. kir. tudomány-egye-

tem politikai függetlenségének hiányát is.

Sem autonómiát s tanítási szabadságot, sem füg-

getlenséget nem élvezve, egyetemünk e század első

évtizedeiben a külföldi egyetemekéhez hasonló tudo-

mányos hatást kifejteni és a tudományos életnek

hazánkban nemzeti irányt adni képes nem lehetett.

Működésének eredményei tehát a tanulmányi rend-:

szer szellemének megfelelően inkább csak gymna-

siális természetűek voltak, melyek a mainál valami-

vel nagyobb, de jegyzőkönyveink tanusága szerint

gyakori fegyelmi eljárás árán fentartott külső rend-

ben és szorosan körvonalazott, de az előirt tanköny-

vekkel együtt nem ritkán már elavult tananyagnak

puszta betanításában nyilvánúltak. Voltak ugy~m min-

dig egyes jelesek, kik e rendszer kerlátait áttör ve,

vagy ezek daczára is maradandó bb tudományos hatást

gyakorolni, vagy a hazafias érzületnek a tanszék en .is

érvényt szerezni tudtak, elég e tekintett en Horvát

Istvánra emlékeztetni, de általában véve az ép ecse-

telt rendszer a hazai tudományosság haladásának

jelentékeny akadályát- képezte.

Ezt leginkább az egyetem tanárai érezték, még'

pedig folyvást fájdalmasabban, a mint egyfelől a fel-

sőbb tanügynek Mária Terézia idejében világivá válása

óta a tudományosság utáni vágy a világi elem nél is

mindinkább terjedt, másfelől pedig a külföld nagy

- fokú tudományos haladása az elmaradottságot foly-

vást érezhetőbbé tette. Egyidejűek épen azért.az emlí-

tett rendszer behozatalával és azt, fennállásának egész
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ideje alatt kisérték az egyetem ellentörelrvései, melyek

a tanítás nagyobb szabadságára és a tanulmányi

ügyekre való befolyásvétel útján a tudományos irány-

nak az egyetem életében nagyobb -érvényre emelé-
sére irányúltak.

Már 1790-oen, támaszkodva a neki adományo-

zott apátságokra és hivatkozással az angol egyetemek

példájára, azért kéreimezte az egyetem az ország-

gyülési ülési- és szavazat jog megadását, hogya tan-

ügyi kérdések országos elintézése alkalmával, mint

rnondá, "követségben küldendő férfiai által, a kik éle-

tüknek nagyobb részét az ifjúság nevelésében és a

tudományok előmozdításában eltöltötték, nem kevés

haszonnal szólhasson és ' voksolhasson": 1) kérelem,, -
melyet az 179]. évi 67. t.-cz.-el kiküldött országos

választmány helyeselt és melyet az egyetem 1811-ben

, ismételt és azzal megtoldott, hogy 17 80-diki nagy

kiváltságlevelét és az ebben biztosított jogainak és

jószágainak elidegeníthetlenségét beczikkelyezui kérel-

mezte, hivatkozva arra, hogy sokkal csekélyebb s keve-

sebb jelentőségű alapítványok is a törvény oltalmát

élvezik. 2) Az egyetem e. kéreime azonban ép oly

kevéssé ért ezélt, mint azon törekvése, a tudományos

szellem és müködés érdekében a tanárokat tudós tár-

saságba egyesíteni, mire nézve ] 807 -ben tervet is

készített, mely azonban felsőbb támogatást és jóvá-

hagyast nem nyerve, foganatosítható nem volt. 3) És

Ürményi Józsefnek, az egyetem elnökének, halála-után

') A latin és magyal' nyelven készült felirat az egyetem

1790-ki actái között található.

2) isu-u 307. egyetemi szám.

:') Egyetemi iratok 180]-ki, 2S') és 401., és 180S-ki 343.-sz. a.
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az egyetem kisérletet tett nagyobb önállóság felé,

midőn 1826-ban hivatkozással arra, hogy külföldön

rendszerint uralkodók az egyetemek pártfogói és ők

vagy legalább is fejedelmi vérből származott egyének

viselik a Rector Magnificentissimus czímét, a főher-

czegnádort kérte fel, hogy engedje meg az egyetem

elnökségének reá ruházásat legfelsőbb helyen kérel-

mezni, mely ajánlatot azonban a nádor az okból, mert

az egyetem elnöke a helytartótanácsnak alá van ren-

delve, elfogadhatónak nem vélt. 1) Ugyanakkor meg-

indult a mozgalom az egyetem függetlenítése érdeké-

ben is; az 1825-ki országgyűléshez Aradmegye fel-

iratot intézett, melyben egyetemünknek a bécsitől

függetlenítését kérelmezve, a tanszékeknek kizárólag

a magyar egyetem által kezelt concursus útján való

betöltését törvényileg megállapíttatni kivánta, és

azóta egyetemünk függetlenségének hiánya egyideig

az országos sérelmek állandó pontja maradt, melyet

rendszerint azzal intéztek el, hogy az ország összes

tanügyének ujjászervezését kilátásba helyezve, e kér-

désnek is ez alkalommal figyelembe vételét igértéle. 2)

Legerélyesebben lépett fel azonban az egyetem

jogai érdekében 18S4-ben, midőn deczemher hó IS-án
az összes tanári karral tartott közgyüléséből a kitünő

jogtudós Frank Tgnácz tollából folyt emlékirattal

fordult a trónhoz, melyben könyvnyomdai tulajdon-

jogának csonkítása ellen erélyesen felszólalván, alap-

értéke czélszerűtlen kezelésének s a tanulmányok

szomorú állapotának :élethű rajzát adá és előadva

') 1826 junius 21·én 149. egyet. sz. a.; és a nádor felelete

180. sz. a.
2) Lásd az 1835!6-ki országgyülés,Irásai II. köt, 97. 1.
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"hogy azon okok, melyek a leggazdagabb alapítvány

csonkítására vezet.tek, a természetes súly törvényei

szerint annak végenyésztét is elő fognák idézni", az

egyetem jószágai igazgatását s jövedelmei kezelését

közvetlenül az egyetemre ruházni kéré, mi egyfelől a,

tudományokra fordítandó anyagi eszközök szabad

használatát, másfelől pedig az egyetem független-

ségét és önállóságát, melynek a régi egyetemek
fényűket és 'tekintélyüket nagy részben köszönték,

megadni lett volna hivatva. E kérelem ugyan szintén

nem aratta a kivánt sikert, de az egyetem rendezé-

séről tanácskozó országos választmány ez eszmét

javaslataba felvette, a tanárok egynémely sérelmei

pedig orvoslást nyertek. 1) És valamint az egyetem

mindezen törekvéseit siker alig koronázta, úgy ered-

ménytelenek maradtak a karoknak többször meg-

kisérlett tanügyi javaslataik is, melyek az egyetemi

tanulmányoknak tudományosabb alapokra fektetéséf

czélozták, a mint azt a legtöbb szabadságot élvezett

és az áll~m részéről még a legtöbb figyelemben része-

sült orvosi karra nézve Rupp János e kar fennállásá-

nak százados ünnepén tartott beszédében élénken
ecsetelte. 2) .

De ha egyetemünknek a helyzet javítására

irányzott törekvései közvetlenül siker nélküliek vol-

tak 'is, felesleges.eknek azérf nem mondhatók. Fel-

tárva az akkori rendszer hibáit és hiányait,' elősegí-

tették annak kevésbbé szigorú kezelését és korlátai

tágítását. Mert habár a jellemzett rendszer, főelveit

tekintve, 1848-ig fennállott, mégis 1830-tól kezdve

1) 1834. 313. RZ. a.

2) E beszéd megjelent Budán 1871.
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merevségéből mindinkábli veszitett. E jobb kor kez-

detét egyetemünk életében gr. Cziráky Antal Mózes

elnöksége jele,zi, azon férfiúé, ki már ifjúságában első

irodalmi kisórleteivel a magyar nyelv és nemzetiség

iránti lelkesültségének élénk jeleit adta, kés őb,bi

munkái val a magyar jogtőrténet. és a .magyar közjog

tudományának egyik alapvctője lett, sőt élte alkonyán

"Conspectüs iuris publici " czímű munkájáhan 48 előtti

alkotmányunk teljes rendszerét még mindig felül nem

mult tökélylyel fejtette ki.") Elnöksége alatt egyete-

münknek nemcsak anyagi ügyei váltak kedvezőbbekké

és indítványozta az országos "válaaztmány azok keze-'

lésének közvetlenül az egyetemi tanácsra ruházását,

hanem az ö közremunkálásával javasolta ugyanezen.

választmány, hogy az egyetem, mint a tudományos

érdekek képviselője, országgyülési szavazatban része-

síttessék és kiváltságos helyzete törvényessé emel-'

tessék. Es az ő elnöksége alatt kezd megtörni az

egyetemi tanáraágnak merő hivatalkériti felfogása,

~L mennyiben a tanszékek betöltésenél az idősbség

bureaukratikus elve helyett mindinkább a tudomá-

nyosság e nagyobb' fokára és az előadási képességre

fektettek súlyt: nyilt uieg újból a jogi és az orvosi

karok tanárai számára a dekánság tiszte s előkészít-

tetett az orvosi kal' igazgatásának különválasztása az

ország főorvosának állásától,") a karok tanúgyi javas-

latai pedig a korábbi évtizedekben megszokott rideg

') Lásd e. jeles férfiúról Pauler 'I'ivadar: .Adalékok a hazai

jogtudomány történetéhes. Budapest, 1878. 111--134. L

") Véglegesen csak 1841-ben következett be, midőn proto-

meclicussá Stáhly Ignáce, az orvosi kal' igazgatójává pedig Bene

Ferencz neveztettek ki.
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visszautasítás helyett nem ritkán támogatásával

~ találkoztak. Sőt az ö elnöksége. idejében mutatkozott

egyetemünk életében a tanszabadság első esirája is,

midőn a tanári karon kívül álló egyes orvosoknak

megengedték, hogy mint rendkivüli tanárok egyes

specsiál-tárgyakból előadásokat tarthassanak, a nél-

kül, hogy ezért az államtól díjazásban részesülnének,

mit 1831-ben mint első dr. Wekerle György teljesí-

tett, lát e téren csakhamar mások is követtek, 1)

Mindehhez járult még, hogy a politikai szabadságnak

és a nemzeti közszellemnek 1825 óta mind érezhetöbb

kifejlődése, a külfölddel való tudományos érintkezés

sürűebbé válása, de külőnösen a nagy Széchenyi által

felébresztett egyesületi -szellem és élet egyetemünkre

is kihatottak, tudományos életét pezsgésbe hozták.

Igy történhetett, hogy midőn 1839-ben status-

és értekezlati ministerré kinevezése következtében

Gr. Cziráky Antal 'az egyetem elnökségétöl vissza-

vonult, mit az akkori helytartótanács "rei litterariae

hungarieae jactura" -nak nyilvánított,") az egyetem

kO,rmányzata is átalakulásnak indult elébe. A kar-

igazgatóságok egyikét-másikát , mint már Cziráky

elnöksége idejében is, huzamosb ideig üresen hagy-

ták, a helyettesítéssei pedig már tényleg múködő

tanárt bíztak meg, mint például Markovics János

jogkari igazgató halálával Frank Ignáczot, de leülö-

nösen az egyetemi elnökség, melyet már az országos

választmány ismét az ország összes tanügyének

föigazgatóságává átalakítani javasolt, -gr. Cziráky

lemondása után végkép letűnt, 1844-ben ugyan báró

') Erről bővebben Rupp János fentebb idézett beszéde.

") 1839. évi 7052. szám a.
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Mednyánszky Alajos, e tudománykedvelő s irodalmi-

lag is működött főúr, az egyetem elnökévé kinevez-

tetett , de mielőtt ez állását elfoglalhatta volna

halállal kimulván, az elnökség betöltése azon időre

halasztatott, .midőn az akkor tárgyalás alatt volt

újabb tanulmányi .rendszer, melyben az egyetem szer-

vezete is újból megállapítandó volt, végleges elhatá-

rozás alá fog kerülni. 1)

A lassú és fontolva haladás menetét azonban

megszakította ama nagy szabadságmozgalom, mely

1848-ban hazánkat is elérte. Valamint állami és tár-

sadalmi életünk egyéb terein, úgy egyetemünk életé-

ben is ekkor érvényesültek a nemzeti önáll óság és a

társadalmi szabadság nagy eszmei, melyek a régi

alkotások helyébe mindenfelé újaknak létesítését

parancsolták. A mikért az egyetem több mint fél-

századon át küzdött s tniknek csak egyes foszlányait

volt képes leoronként megszerezni, azokat az 1848-ki

törvényhozás a létesítendő új egyet.emi rendszer

sarkelveinek jelentette ki, midőn 19-ik ezikkelyével,

melyben egyetemünket egyenesen a közoktatásügyi

minister hatósága alá rendelé, az egyetem független-
ségét és autonómiáját és egyszersmind a tanítás és

tanulás szabadságát törvénybe iktatta, minek fejében

a törvény elötti egyenlőség el ve értelmében csak az

egyetem birói hatósága enyészett el. A reform elvei

ezzel ki voltak tűzve, de magát a reformot, fájdalom,

idegen kezek létesítették. miért is az a nemzeti ele-

met nélleülözte. Magok az elvek azonban oly kor-

szerűek s az egyetemi élet fejlődésének annyira meg-

') 1845 márczius 21-én Bécsben kelt királyi rendelet 489l.

szám alatt,
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felelők voltak, hogy azokat az absolut kormány nem

mellőzhette, s így az általa létesített reformmű egye-

temünk szervezetének máig alapját képezheti. Csak-

hogy alkotmányos életünk újjáébredéséveI 1860-ban

eltávolíttatott az egyetemi. önkormányzatnak azon

torzítása: melyet abba a rector és akarigazgatók

helyébe minden tekintetben lépett dekánolt válasz-

tásának felfüggesztése 184 CJ óta hozott, és a tanítás

nyelvében, valamint a tanúlmáuyok berendezésében

a nemzeti érdekek követelményeinek elég lett léve.

Így létesült, mélyen tisztelt gyülekezet, hosszas
és nehéz küzdelmek után egyetemünk önkormány-

zata, s vele kapcsolatban a tanítás szabadsága, melyek

emelték csak egyetemünket a szó tulajdonképi értel-

mében tudomány-egyetemmé s avatták azt a nyugat

egyetemei méltó társává. Mert hisz csak: velük emel-

kedhetett a tudományos irány egyetemünk életében

a kellő érvény re ; vált az egyetemi tanárnak nein

csupán magánfoglalkozásává, hanem sajátos hivatá-

sává a folytonos kutatás és az önálló tudományos

működésre való törekvés; lett ar, egyetemi tanszék a

szabad meggyőződés szószékévé és a folyton haladó

tudományok újabb és újabb tanaik, nem ritkán

öntalálta igazságok hirdetőjévé s vált mindezek által

lehetségessé a minden irányban való tudományos

kiképeztetés. Bennök birja tehát egyetemünk hala-

dása folytonosságának alapfeltételeit és ha lehet a

javak értékét a nehézségekhez mérni, a malyekkel

szereztetnek, ők képezik egyetemünk legdrágább,

legféltettebb kincsét. Őrizzük e kincset, nemcsak

jogainkhoz való szilárd és egyszersmind jldomos'

ragaszkodással, hanem még inkább hivatásunk minél
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odaadóbb teljesítésével. Mert hisz valamint a szabad

államoknak, ugy az autonom testületeknek is éltető
elemét az erős kötelességérzettől kisért közszellem

képezi ; és valamint a költő szerint a házát valóban

nagygyá csak fiainak, úgy az egyetemet is valóban

virágzóva csakis tanárai- s tanulóinak szent akaratja

teheti. E szent akarat ápolása és élesztése az, mitől

egyetemünk jövője függ.

Szivemből óhajtva, hogy az ép megindult tanév

ez irányban haladást jelezzen, átadom a szót a jog-
és államtudomanyi kar nagyérdemü dekánjának, hogy

.azt' megnyitni szíveskedjék.


