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Tisztelt Egyetemi Köz g.•yülés °

A mid~n a rektori széket, mint a budapesti kir .

magyar tudományegyetem 1902í 1903 . tanévi kormány-

zója elfoglalni szerencsém van, mindenekel ~tt hálás
köszönetemet nyilvánítom a négy tudománykar válasz -
tóinak, a kik egyetemünk kormányzatát a most kezd ~d~
tanévre reám ruházták és a nagymélt. vallás- és közokt.

m. kir. kormány lelkes vezérének, a ki e választás t

meger~síteni méltóztatott.
Az egyetemi méltóságok e legmagasabb foká t

sem nem kerestem, sem nem . reméltem. Váratlanul,

s~t készületlenül ért e kitüntetés s némi aggodalommal,

de a közbizalom egyhangú megnyilvánulásával szembe n

kötelességszerüen vállalkoztam e tisztség elfogadására.

Gyenge er~met támogatni fogja a jóakarat és azon
lángoló szeretet, melylyel Alma Materünk és a tanul ó
ifjuság iránt mindenha viseltettem .

Kérem ehhez a nagyméltóságú vallás- és közok-
tatásügyi magyar királyi minister urnak, a négyérdem~

tanács jeles tagjainak és szeretett tanártársaimna k

bölcs támogatását és jóindulatát, mert hiszen : »Egyedül

a legnagyobb er ~ sem tehet mindent ; egyesített er~k-
nek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. `

(Kölcsey.)
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Jól tudom, hogy a mid ~n nagyérdem~ el~dömt~l,
ki bölcs útbaigazításával már eddig is szives volt
támogatni, a rektori jelvényeket átvettem, az egyetem i
legf~bb méltóság e symbolumai vállaimra helyezté k
a rektori kötelességek egész sorozatát, melyeket h ~en
betartani er~s elhatározásom.

Az egyetemi önkormányzat és tanszabadság meg -
védése a suum cuique elvének tiszteletben tartása s
egészséges, er ~ s egyetemi közszellem ápolása és fej-
lesztése ! Ez rektori programrom. Mindent az egyetemért !
Ez rektori jetszavam .

Székfoglalóul a rektori jogok és kötelességekr ~l
óhajtok szólani .

Jeles hivatali el~deim az egyetemi élet szabad-
ságának két véd~bástyájáról : az önkormányzatról é s
a tanszabadságról, továbbá az egyetem testületi f~ -
hatóságáról : az egyetemi tanácsról, nemkülönben a
tudománykarokról és ezek testületi hatóságairól : a
tanártestületekr~l valamint a rektori és dekán tiszt-
ségekr~ l több izben és különféle vonatkozásban hivatott
tollal értekeztek már. Csekélységem most . az egyetemi
új szabály-könyv tervezet tárgyalásának küszöbén alkalom-
szer~nek véli a rektor jogait és kötelességeit tárgyaz ó
mindazon tételes szabályok ismertetését, melyek jelenleg hatály-
ban vannak, és a különböz~ id~ben kibocsájtott s különböz~

joyhatálylyal bíró egyetemi szabályokban elszórtan találhatók .

E szemléltet~ módszer megvilágítja azt, hogy a
rektori jogok és kötelmekb ~l vajmi kevés foglaltatik irot t
szabályainkban, de annál több három százados egyetemünk
privilégiumaiban, szokásjogában és tisztes hagyomá-
nyaiban.

Azon elvb~l kifolyólag, hogy scire leges non hoc
est verba earum tenere, sed vim ac potestatem, e tételes
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szabályok közlése el ~tt ide iktatom egyetemünk Magn a
{ hartájának, dics~ emlék~ Mária Terézia királyn ~ nagy
szabadalom levelének egy részletét, h~ magyar fordí-
tásban :

„Elhatároztuk - úgymond a nagy szabadalom
levél, - hogy ezt az ezel~tt Nagy-Szombatban létezett
egyetemet Budára, az ország f~városába áttezszük
és a mi királyi palotánkban helyezzük el, és miután
nem megvetend~ összeget adtunk ki, részint új ép ~ -
letek emelésére, részint pedig már a megvoltaknak
átalakítására s a bels~ fölszerelésre, ezt az áthelyezés t
is szerencsésen végrehajtottuk s mindent abba a töké-
letes állapotba hoztunk, a melyre a helyes tanulmány o k
czéljából törekedtünk.

Mindezekhez még ezt az egyetemet a neme s
ifjaknak a nevünkkel kitüntetett s általunk ige n
b~kezüleg alapított, rendeletileg beléje kebelezet t
intézetével kapcsoltuk egybe szerencsés összeköttetés-
sel ugyanazon királyi palotánkban ; hogy pedig ugyan -
ezen alkalommal a helyesen szervezett egyetem által
a tanügyr~l is, a mennyire lehetséges, a lehet ~ leg-
jobban gondoskodjunk, ennek intézményét az általun k
kegyesen jóváhagyott tanulmányi rendszerrel különösen
körülirattuk, melynek értelmében tehát a tanácsot az
elnökb ~l és az egyes karok igazgatóiból, kik mindég általun k

és magyar királyi utódaink által fognak kineveztetnzi, alkottu k

meg, melynek kötelessége a mi legmagasabb nevünk -

ben általában a közvetlen felügyeletet és igazgatás t

magára az egyetemre, annak akadémiai tanácsára, a

melyek az egyetem testéhez tartoznak, a fent írt

rendszabás és a kés~bb kiadandó kegyes királyi
rendeletek szerint gyakorolni és felügyelni arra, hogy
-mindenek az állam. czéljaihoz legyenek alkalmaztatva, mindaz-
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által az ugyanazon egyetemet megillet~ és jelen kegyelmes

oklevelünk erejével is meger ~sített összes kiváltságok és el ~-

jogok épségbentartása mellett . Továbbá az akadémiai

tanácsot a rectorból, kanczellárból, a karok dékánjai-

ból és senioraiból állónak határoztuk, azután a karokat :
a hittudományit, jogit, orvosit, bölcsészetit és szabad

müvészetit, úgyszintén a fiatal mesterek és doktorok

növeldéjét az elemi és népiskolákkal és a doktoro k

megfelel~ számával együtt megalapítottuk, végül igen
gazdag könyvtárral, természetrajzi, er~tani, természet-
tani, számtani muzeumokkal, azonkívül csillagvizsgáló
intézettel, nyomdával, f~vészeti és gazdasági kerttel
és egy helyesen berendezett egyetemhez tartozó má s
segédeszközökkel fölszereltük és felékesítettük s mind-
ezeket állandó törvényekkel és intézményekkel meg -
szilárdítottuk, a mint is mindezek a mi királyi
tekintélyünkkel az ezerhétszázhetvenedik esztend~ben
meger~ sített és az egész országban kihirdetett, általunk
jóváhagyandó pótlékaival együtt legközelebb kinyo-
mandó tanügyi rendszerben b~vebben benfoglaltatnak.
Végül, a mit itt el nem mulaszthatunk, Szent István-
nak, Magyarország els~ és apostoli királyának Iste n
kiváló gondviseléséb ~l hozzánk eljuttatott s annak az
egyetemnek templomában letett jobbját az ~ gondjára
biztuk, hogy meg~rizze s ezt a szent zálogot a dolo g
örök emlékezetéül neki ajándékoztuk ; a miért is, hogy
ennek a budai egyetemnek a teli ességéhez semmi s e
hiányozzék,

el~ször általában mindazokat az okleveleket és kiváltság -

leveleket, melyek a fentnevezett nagyszombati egyetemnek els ó

alapításától fogva adományoztattak és részben fent el~soroltattak,

amennyiben azokat a jelen oklevél meg nem változtatja, a

most Budára átvitt és királyi b~kezüségünkb~l ismét vissza-
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állitott egyetem részére kegyelmesen megeró'sitjük és mintegy

újból adományozzuk, egyben pedig határozottan kijelentjitik ,

hogy ugyanazt a budai egyetemet, az ó' akadémiai tanácsát

mindazok a kiváltságok és birói hatalom, s ~t a pallosjog is

megilleti, melyekkel a többi európai egyetemek is rendes

szokás szerint élnek ; és független lévén minden más egye-

temtóz, egyedül a mi dics~séges magyar királyi utódaink

legmagasabb felügyelete és kormányzása alá rendeltnek kel l

lennie. Ezért ezt az egyetemet a mi és magyar király i

örököseink és utódaink különös oltalmába ves,zszük, kegyel-

mesen kinyilvánítván mindeneknek, a kiket illet, hogy

a budai egyetemen a bármely akadémiai rangfokra

felavatottak épp úgy bocsátandók az összes tudo-

mányoknak többi, úgy a mi tartománycinkbeli, min t

más akadémiaira, városaiba, káptalanjaiba, egyházaiba ,

mint hogyha akármelyik leg~ sibb és leghiresebb egye-
temen nyerték volna el az akadémiai rangfokozatokat ,
továbbá ezt a királyi egyetemet bármely háborgató és er ~-

szakos megtámadóval szemben a mi utódaink oltalmába vesz-

szük, iyérvén, hogy mi és mindkét rendbeli (t . i. egyházi és

világi) tisztvisel~ink és hiveink serényen munkálkodunk mind-

azok teljesitésében, melyek annak örökös fentartására, kivált-

ságaink mentességére, tanulmányaink kényelmére, magukna k

a tanulóknak biztonságára és kármentességére vonatkoznak ;

hogy pedig ennek a Budán megújított f~tanodának
hiánya ne legyen semmi oly méltóságban és diszben ,
mely a mi királyi kegyelmünk teljéb ~l neki és tag-
jainak adományozható, ezen királyi oklevelünkkel
rendeljük s egyúttal határozzuk, hogy ez az egyetem,
mely biztos tudásunkból s elhatározott szándékunkbó l
s a józan tanács hozzájárulásával és királyi hatalo m
erejével er~síttetett meg, mindazon fent említett összes
és egyes kiváltságokkal, mentességekkel, kivételekkel .
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,els~bbségekkel, el~jogokkal, tehetségekkel, jogokkal,
engedelmekkel és kegyekkel éljen, élhessen és képe s
legyen élni, melyekkel Magyarországunkban és a több i
örökös tartományainkban is a többi bármely helyi é s
nemzetiség~ gymnasiumok, f~tanodák, akadémiák é s
egyetemek szokásból vagy joggal élnek, hatalmukban
van élni és örvendenek azoknak, kipótolván mé g
akármiféle jogi vagy ténybeli hiányt is, amelye k
netalán a fent el~rebocsátottakban el~fordultak, vagy

el~fordultaknak mondhatók, vagy állíthatók ; legkivált -
kép pedig a mi örökös országaink határaiban fennálló
egyetemeknek, úgymint a Bécsinek, Prágainak, Gráczi-
nak és Olmützinek összes jogait és kiváltságait a m i
királyi és f~herczegi hatalmunk teljéb ~l ennek a budai
egyetemnek adományozzuk, adjuk és ajándékozzu k
teljes hatálylyal, épen semmit sem vévén ki abból,

a mire ~ a magyar királyi, vagy törvényhatósági rész-
leges, vagy közjog szerint a reá kedvez ~kben tényleg
képesnek itéltetik, vagy jöv~re fog itéltetni, a melyet
teljes egészében itt bent foglaltaknak jelentünk ki ,

úgyszintén meger~síteni épp úgy, mintha annak a
kiváltságnak és kegyelemnek tartalma itt leirva benn -
foglaltatnak" .

Százhuszonkét év mult el azóta, hogy e szaba-
dalom levél kibocsáttatott . A Szent Jobbnak ~rzése ma

nem képezi az egyetem tisztét, nemkülönben a bírói
hatalom (jus gladii) gyakorlása sem. Utóbbit 1845-iki

törvényhozás vette el t~le a törvény el~tti jogegyen-
l~ség követelményeihez képest ; de ugyanakkor a tan-
szabadság elvét törvénybe iktatta .

A f~felügyeleti tisztség az 1545. évi XIX . t .-ez . 1 . -a

értelmében a vallás- és közoktatásügyi m . kir. ministerre

hárult ; e tisztet dics ~ emlék~ MÁRIA TERÉZIA idejében
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az ország herczegprimása ; majd kés~bb a korona
jogán a m. kir. Helytartótanács gyakorolta.

Egyébként Magna Chartánk rendelkezései érintet -
lenül hagyattak s jelenleg is hatályban vannak, s~t
az alkotmányos aera beköszönte . után a kolozsvári
m. kir. tudományegyetem felállításáról és ideiglene s
szervezésér~l szóló 1872 . évi XIX. t.-cz. 2. -ával
törvényhozási szentesítést is nyertek. A felhivott szakasz
ekként szól :

„ Addig, míg az egyetemi oktatás külön törvén y
által nem szabályoztatik, a pesti magyar királyi tudomány -
egyetemen jelenleg fennálló szabályok ezen egyetemre nézve
is érvényesek, a mennyiben jelen törvény mást nem rendel ."

E szakasz a contrario magyarázatából nyilvánvaló ,
miszerint a budapesti tudományegyetem szabályait ,
foglaltassanak azok akár szabadalomlevelekben, akár szabály -
rendeletekben, az alkotmányos magyar törvényhozás i s
meger~sítette, a mi különben megfelel a jogfolytonos-
ságnak. Hiszen még az 1858. évi május hó 21-én
kelt 61661348. csász. és kir. közokt. ministeri rendelet
is kijelenti, hogy a prágai, lembergi, krakkói, gráczi
és insbrucki egyetemi hatóságokra vonatkozó törvén y
a pesti egyetemre nem alkalmazható, mert az különleges
szabályok alatt áll. Ugyanaz olvasható az 1860 . évi
márczius hó 23-án kelt 5212 . számú helytartótanács i
rendeletben .

Az idézett szakasz kapcsán megjegyzem, hogy a
törvény szövege egy etemünket nem „királyi magyar",
hanem a több évtizedes gyakorlattal ellentétbe n
„magyar királyi egyetemnek" nevezi. Az elnevezés éle s
megfontolást igényel, f~leg ha figyelembe vesszük,
hogy a magyar állam területén bel~l nem csupán magyar

nyelv~ egyetemek léteznek és létezhetnek.
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A szabadalomlevél rendelkezései lebeghette k
hivatali el~deim szemei el~tt. a mid~n az oxfordi,
cambridgei és a német egyetemek, továbbá a régi
franezia egyetemek rektorainak jelenleg is eminens
állását tüntették fel. Mert hiszen az egyetemek azon
,,többi európai egyetemek" sorába tartoznak, a melyekne k
kiváltságait nekünk is adományozza a Magna Charta .
E kiváltságoknak a nemzet kulturpolitikájára nagy
horderejük van, mert ma is áll az a tétel, hogy olya n
er~s a nemzet, a milyen er ~s az egyeteme, f~leg azon
egyeteme, a melynek annálesei századokra terjed~

multat foglalnak magukban s a melyeknek történeti
jogalapja van arra, hogy a nemzeti m ~vel~ dés központ-
jóvá legyen, hogy e kulturális jelent ~sége a nemzet i
köztudatba és közmeggy ~z~désbe olvadjon be .

Mivel a tanügy - így szól a nagy szabadalom-
levél - helyes megszilárdítására minden államban ,
minden id~ben els~ sorban is azt tartották szükséges -
nek, hogy régi szokás szerint úgynevezett f~tanoda ,
vagyis az összes tudományok akadémiája alapíttassé k
valami alkalmas helyen, a melyb ~l ugyanis, mint
tanult férfiak szemináriumából a hasznos és szüksége s
tudományokban jártas mestereket lehessen a tanüg y
kiváló hasznára az ország többi kisebb és alárendel t
akadémiáiban és gymnasiumaiban megnyerni és a melyben
minden oly fajta tudomány el ~adassék, melyet akár-
hol tanítani nem lehet, a gymnasiumokban nyer t
ismeretek itt kell~képen tökéletesíttessenek és végül
a melynek mintájára hajtassék végre az egész ország-
ban a tanulmányi terv. Ezért biztos dolog és kétség-
telen, hogy már a legrégibb id ~kben, mikor efajta
f~tanodák szórványosan Európa más tartományaiban
alapíttattak, a mi dics~ emlékezet~ magyar királyi
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el~deink is arra fordították gondolatukat és gondjukat ,

hogy a mi felette kedves Magyarországunkban s a

hozzá kapcsolt tartományokban valami f~tanodát léte-

sítsenek . "

Majd :
„De mégis, mivel azután a f~iskolák tovább i

újjászervezésér~l gondolkoztunk és a mi felette kedve s

Magyarországunk s a hozzá kapcsolt részek számára

az egész tanügy szervezetét kidolgoztattuk, s azt

azután komoly tanácskozásban meghányván-vetvén, az

ezerhétszázhetvenhetedik évben királyi tekintélyünkkel

is jóváhagytuk, el~ször is a tankerületeknek s maguk-

nak a közintézeteknek is helyes közigazgatási elosz-
tására tekintvén, azt a tervet tettük örömmel magunkévá ,

hogy a mi felette kedves Magyarországunkban és a

hozzá kapcsolt részekben a tanügy egységének megóvása
végett az összes tudományoknak csak egy egyetem e

alapíttassék, az ötlött tehát állandóan szemünkbe, a

mire hogy már dics~ emlékezet~ magyar királyi el~ -

deink ZSIGMOND é8 CORVIN MÁTYÁS is tekintettek, fentebb

érintettük, hogy t. i. az efajta tudományegyetem

kevésbbé alkalmasan helyezhet ~ el az ország valami

sarkában, hanem hogy azt inkább az ország f ~városá-

ban, t. i. a Duna partján, mintegy az ország közepébe n

fekv~ szab. kir . Buda városában kell elhelyezni . "

Ha e két idézetet egybevetjük a MAGNA CHART A

fent is közölt e rendelkezésével : „felügyelni arra,

hogy mindenek az állam ezéljaihoz legyenek alkalmaztatva,

mindazonáltal az ugyanazon egyetemet megillet ~ és

jelen kegyelmes oklevelünk erejével is meger~sített

összes kiváltságok és el ~jogok épségben tartása mellett "

nyilvánvaló az is, hogy Alma Materünknek állami jellegét
már 1780-iki nagy szabadalomlevél biztosítja .
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Szükségesnek tartottam ezeket el ~re bocsátani, .
minthogy a rektor az egyetem egészének hatósági képvisel ~je

és kormánzyzója ; közjogi állása tehát az el~adottakkal szoros

vonatkozásban van.

Most pedig áttérek a beszédem elején jelzett
tételes szabályokra, ha szabad úgy neveznem, a rectori
paragrafusokra .

Ily határozmányok országos törvényeinkben ne m
találhatók, annyival kevésbbé, mert az 1848-iki XIX .
t -ez. és az 1S72-iki XIX. t.-cz. 2. §-án kívül mind -
össze két törvényszakasz intézkedik egyetemünkr ~ l .

Az 1868. évi XLIV. t.-cz. 19 . §-a az el~adási

nyelvr~l és az 1883. XXX . t .-cz . 22 . §-a a veZenényezési

kötelezettséyr~Z az érettségi vizsgálati utasítások tárgyában .

Az országos törvény hiánya azonban az egye-
temek szervezetének természetes folyománya, mive l
az egyetemi kérdések általában véve sokkal helyeseb-
ben oldhatók meg önkormányzati statutumokban .

Innen van az, hogy a külföld hírneves egyetemei n
vaskos kötetekre men~ statutumok alkotvák s a tör -
vényhozás beéri azzal, hogy ezen statutumoknak a z
illet~ egyetemekre nézve törvényes er ~t ad s csak
azon intézkedéseket szabályozza, a melyekre nézve az el ne m
kerülhet~. Pl. a parlamenti képviseleti jog stb . (Cam-

bridge) .

Az egyetemek szervezetének az önkormányzati

statutumokhoz vonzódó természetét elismerte EöTVÖs

JÓZSEF báró is, a mid~n „a pesti m. kir. egyetem újból
szervezése tárgyában" 1870. évi április 7-én törvény-
javaslatot terjesztett be .

A rektori paragrafusokat e szerint csak az önkor-
mám,yzati statutumokból és az egyetemi szabályokból állít -
hatom össze.
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Jogforrások :
a) Az 1849 . évi szeptember 30-án kibocsátott

6798. számú és 25. §-ból álló vallás- és közoktatásügy i
es. és kir. ministeri rendelet. melynek hatályban
létét az 1891 . évi junius 3-án kelt 58.872. számú
vallás- és közoktatásügyi m . kir. ministeri rendelet i s
hangsúlyozza ; ez egyetemünk hatósági szervezeti szabályzata.

b) Az egyetem hatósága által 1861/62 . tanévben
fölterjesztett és 38 .103., 69.329/ 1862. helytartótanács i
szám alatt jóváhagyott 34 §-ból álló hatósági ügyrend-
tartás.

c) Az egyetemi hatóságok raepresentatiója ügyé -
ben kelt 1041/IS 91-92 . számú tanácsi szabályzat és
a „sub auspiciis regis " felavatásnak 19 .530/1895.
vallás- és közoktatásügyi ministeri szám alatt jóvá -
hagyott szertartási szabályzata .

d) A 45.530/1892. vall- és közoktatásügyi minis-
teri szám alatt kibocsátott magántanári képesít~-sza-
bályzat.

e) A 4524/1901 . IV/2. vallás- és közoktatásügyi
ministeri szám alatt jóváhagyott egyetemi könyvtár i
ügyviteli szabályzat.

f) ~ cs~sz. és apostoli királyi Felségének 1887 .
évi január 18-án Bécsben kelt legfels~bb elhatározá-
sával meger~sített 24 §-ból álló egyetemi gazdasági
hivatali szervezeti szabályzat s ezzel kapcsolatban a vallás-
és közokt . minister úr által kibocsátott gazdasági hivatali
ügykezelési utasítás (75 ) és klinikai bizottsági szabályzat (14 §) .

g) A 28.458/1891 . v. k. m. szám alatt jóváhagyott
tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályzat .

h) A 27 .483/1871 . november 10-én kelt vallás -
és közokt . ministeri számú rendelet a szabadságolá s
tárgyában .

lo
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Ad a) hat. szervezeti szabályzat .
A hatósági szervezeti szabályzat szerint a rekto r

a tanács tagja (10. §), megválasztását a vallás- é s
közokt . m. kir. ministerium er~síti meg s tisztébe
csak a meger~sítés után léphet (13 . §), akadályozta-
tása esetében helyettese a prorector (14 . §), meghí-
vására s az ~ elnöklete alatt az egyetemi tanác s
rendes és rendkívüli ülésaket tart (21 . §), elnöke az
egyetemi tanácsnak s ehhez való viszonyában ugyan -

azon jogosítványokkal bír, melyekkel a dékán (19 . §)
a tanári testülethez való viszonyában : az egyetemi
tanács ügyviteléért els~ sorban ~ felel~s (22. §) .
Ennyi és nem több az, a mit a szervezeti szabályzat a
rektorról mond.

Kiváló fontosságot tulajdonítok a szervezeti
szabályzat átmeneti inrézkedéseinek, a 23 ., 24. és
25. §§-oknak, a melyek a következ ~képen hangzanak :

23. § .

Az egyetemi hatóságok hatáskörének részletes meg-
állapítása hosszabb id ~köz el~zetes tapasztalásait tételez i
föl ; addig is az ily irányban támadható kételyek, a
mennyiben azokat az egyetemi tanács kielégít~ módon
eloszlatni nem tudná, a ministerium döntése alá ter-
jesztend~k.

Ugyanúgy mindaddig. míg az újabb egyetemi
intézmények a kell~ szilárdságot és kezelésük bizton-
ságát el nem érték, a tanári testületek és az egyetemi
tanácsülési jegyz~könyvei nyolcz nap alatt eredetiben a

közoktatásügyi ministeriumhoz betekintés végett fölter-

jesztend~k. Minden egyes tanév jegyz ~könyvei folyó
számmal látandók el .

24. .

Egyebekre nézve az eddig is fennállott egyetemi
intézmények, melyek jelen szabványok által nem érin -
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tetnek, ezentúl is hatályban maradnak. Jogában áll
azonban az egyetemeknek, hogy oly intézmények meg-
változtatását, melyek czélszer ~tleneknek tetsz ~k, javas -
latba hozhassák.

25. § .

Az egyetemi hatóságok jelen ideiglenes szervezet e
az összes karokra kiterjed~leg négy évi id ~közön át
megkisérlend~ , melynek lefolyta után a szerzett tapasz-
talatok és tett javaslatok alapján minden egye s
egyetem részére a sajátos körülményeihez mért véglege s
alapszabályok megállapíttatni fognak .

Ez átmeneti intézkedések kétségtelenül beiga-
zolják, hogy a szervezeti szabályzat határozmányai
csak ideiglenes jellegüek, hogy a szabványai által nem
érintett intézmények hatályban maradtak s hogy a f~fel-

ügyeleti hatalom az egyetemi önkormányzat ügyeiben csak

akkor kiván dönteni, a mid ~n a fölmerült vitás kérdéseket

az egyetemi tanács kielégít ~ módon elintézni nem tudná ;

és csak addig, a míg az egyetemi hatóságok hatásköreine k

részletes megállapítása meg nem történik .

Az ülési jegyz ~könyvek fölterjesztéseit is ez ideig
kívánja .

Kétségtelen tehát, hogy úgy az önkormányzat i
hatóság, mint a f~felügyeleti hatalom els~rend~ érdekét

képezi a hatáskörök részletes megszabása, mert enélkül

ne a lehet az egyetem rektora azon helyzetben, hog y

kormányzati hatáskörében egységes elvek mellett, a jog-

folytonosság, a hatáskör és illetékesség szoros figye-

lembe vételével vezesse az egyetem általános igaz-

gatását, szigoruan felügyelve annak egyöntet~ségére

és a fölmerült vitás, elvi jelent ~ség~ kérdéseket ,
nemkülönben az eltér ~ eljárási módozatokat a tanács -
ülés elé terjesztve az egyszer~, alapos és gyors közigaz -

io*
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gatás megóvása érctekében. A hatáskörök megvonása az

egyetemi élet viszonyaihoz alkalmazkodó s ez id~

szerint teljesen hiányzó fegyelmi rendtartás megteremtésé t
is maga után vonja .

Ad b) hat. ügyrendtartás . A hatósági ügyrend-
tartás szerint a folyó tárgyakat és azon ügyeket ,
melyeknél a késedelem veszélylyel jár, a tanác s
nevében a rektor intézi el (4 . §), egyéb ügyekben

el~adót nevez, vagy el ~adóul önmagát jelöli ki (7 .

a tanácsüléseket a 10-21 . §§-ok szerint vezeti, a
tanácsülési határozatok végrehajtását felfüggeszthet i

(24. ) s az ülési határozatok folytán szüksége s

kiadmányokat az el ~adó beleegyezésével megszer-
kesztheti .

Ennyit mond a hatósági ügyrendtartás a rek-
torról .

Ad c) . A felavatások s az egyetemi és országo s
ünnepélyeken való képviseleti rektori functiókról a
raepresentationális szabályzat részletesen intézkedik .

Ad cl). A habilitationális szabályzat I . § második

bekezdése így hangzik : „Annak megengedésére, hogy
az egyetemi magántanár el ~adásait az egyetem helyi-
ségein kívül tarthassa, a kar indokolt el ~terjesztése

alapján csak a rektor van jogosítva . "
Ad e) . A könyvtári ügyviteli szabályzat 17. -a

szerint a könyvtári szolgaszemélyzet fegyelmi ügyei -

ben a fizetés felfüggesztését és a szolgálatvesztés t

a könyvtár-igazgató el~terjesztésére az egyetemi
rektor szabja meg .

Ad f). A gazdasági hivatali szervezeti szabályza t
szerint a nevezett hivatal jelentései és el ~ terjesztései

a ministeriumhoz a rektor útján küldend~k fel, ki

is azok tartalmáról tudomást vesz s ha szükségesnek
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tartja, azt a tanácsnak is tudomására hozza, vagy
saját külön jelentéseivel kíséri (7 . §), a gazdasági
hivatal által sürg ~snek jelzett ügyeket azonban
huszonnégy óra alatt köteles fölterjeszteni (10 . §) ; a
vallás- és közoktatásügyi minister rendeletei a rektor
útján küldend~k le a gazdasági hivatalhoz (11 . §) ; a
gazdasági hivatali igazgatónak és e hivatal több i
személyzetének S napig terjedhet ~ szabadságot enge-
délyezhet a rektor (14 . §) .

A gazdasági hivatali ügykezelési utasítás szerint az
intézeti és kórodai rendes szolgák az illet~ intézeti
igazgatók, a pedellusok és kari szolgák az illet ~ kari
dékánok, az épület portásai, házmesterei, rende s
f~t~i, valamint a gazdasági hivatal szolgája a gazda-
sági hivatali igazgató javaslata alapján a rektor
által neveztetnek ki, a ki a rendes szolga személyzet
felett fegyelmi jogot gyakorol (27. §) ; a raepresenta-
tionális költségek fedezésére hatszáz korona évi
átalány folyósíttatik a gazdasági hivatali pénztárbó l
a rektor kezeihez számadás kötelezettsége nélkü l
(67. §), ugyan~ kezeli számadás kötelezettsége mellet t
a nyomtatványáltalányt és a hatszáz koronás rektor i
hivatali irodaátalányt (68 . §) . A klinikai bizottsági
szabályzat 13. §-a szerint pedig a, klinikai bizottsági
jegyz~könyvek a rektor útján terjesztend~k fel .

Ad g). A tanulmányi, fegyelmi és tandíjszabályza t
szerint az egyetemi polgárok beiktatását a rektor
nevében eszközlik a kari dékánok (2 . §), az anya-
könyvi igazolványt a rektor is aláírja (12 . §), az
egyetemi polgárok, hallgatók és egyesületek felet t
fegyelmi jogot gyakorol (80	96 . §§-ok), végül a távo-
zási és végbizonyítványokat aláírja (102 . §) .

Ad h). A rektornak szabadságid~t a vallás- és
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közoktatásügyi m. kir. minister engedélyez s a kari
dékánok által a tanárok részére engedélyezett 8 nap i
szabadság pedig a rektornál utólagosan bejelentend ~ .

Engedelmet kérek tisztelt LÜnnepi Közgyülés, hogy
e közigazgatási száraz szabályok ismertetésével fárasz-
tottam köszönettel vett szives figyelmüket, de szük-
ségesnek tartottam annak beigazolására, hogy a z
Alma Mater szervezeti szabályainak a mai közigaz-

gatás modern kivánalmaihoz igazodó gyökeres refor-
málása egyetemünk jogainak tiszteletben tartása mellet t
sürg~s szükséget képez .

Az egyetemi autonomia két f~ ágában : a kor-
mányzati és tanügyi igazgatásban a rektornak a z
egyetem czéljára és feladatára, vagyoni életére é s
ideális javaira er~sen kiható képviseleti és kormány-
zati hatásköre oly sokoldalú és tág terjedelm~ , hogy
m~ködésének keretei a jól átgondolt szerves statutumot s
a jogászi felfogásnak és kezelésnek helyt adó ügyrendtartást
feltétlenül megkövetelik.

Az ~ kezében futnak össze az egyetemi igazgatá s
mindazon szálai, melyek az egyetem alkotó részeit
egymással és a felügyeleti hatósággal egybekapcsolják ;
innen kell eredni minden oly intézkedésnek, mely az
alkotó részek tevékenységét egységes szellemben szabá-
lyozza a közös ezét érdekében .

Itt összpontosul az általános kormányzati é s
tanulmányi igazgatás, a fegyelmi birói hatalom gyakor-
lása az egyetem egész személyzete felett, az egyesület i
és alapítványi igazgatás, a vagyoni igazgatás, a bizal-
mas jelleg~ , továbbá a személyi ügyek elintézése, a z
egyetem képviselete, a nemzetközi érintkezés a külföl d
kulturfocusaival : az egyetemekkel és akadémiákkal.
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Ez az önkormányzat tartalma! Ha e tartalmat
nem ivott szabályok, hanem szokás és hagyomány ,
esetleg individualis felfogás szabja meg, kormányzatunk a
haladó kor igényeivel lépést nem tarthat . A hatásköri
és illetékességi összeütközések, a szolgálati pragmatika, a hiva-
tali szervezet és a jó fegyelmi rendtartás hiánya az önkor-
mányzati testület életképességét devalválják, s~t megfoszthatják

a,z egyetemet éltet ~ leveg~jét~l is: az önkormányzattól, a mely

nélkül pedig egyetemek nem létezhetnek, hanem csak szak -

iskolák .

Egyetértéssel a bajokon gyorsan és gyökeresen

segíthetünk, ha meglesz a közös akarat, egészséges, er~s

egyetemi közszellemmel párosulva, a melynek organumáról :

az „Egyetemi Közlöny" megalkotásáról is kell immár

gondoskodni.

Adja az Ég, hogy mint e közös akarat végrehajtó
szerve a most megkezd~d~ tanévben h~n szeretet t

Alma Materünkért ment~l többet és jobbat tehessek!
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