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Azon fényes ünnepély őta , melylyel az ujonnan

alakított magyar tudom. egyetem l780-ban jun. 25-én

boldog emlékű fejedelmünk 1\1á r i a Ter é zia koro-

náztatása évnapján, a budai vár királyi palotájában

mindenünnen összesereglett magasrangu vendégek di-

szes szine előtt fejedelmi pompával beigtattatott j __

mint az e falon levő ábra élethűen mutatja, 1)~, S

melyen az egyetemi jogokat s szabadalmakat kegyesen

megerősitő kir. okmányok felolvasása után, Pat a-

chi ch Ádá makkori nagyhirü elnökünk, a phoenix-

ként önhamvaib6l teljesebb erőben, diszesebb alakban

kiemelkedett kir. egyetemnek és vele az összes magyar

nemzetnek hálát6l lángoló szivérzelmeit ő-klassikai

ékessz6lással tolmácsolá, szakadatlanul le egész az

l848-ki emlékezetes évig fennállott ez egyetemen ama

kegyeletes szokás , miszerint ezen nem csak tudomá-

nyos tanintézetünkre, hanem -az egész magyar biroda-

lomra nézve áldás dús napnak boldogit6 emléke, évről-

évre dicsőítő szőnoklattal örökíttetett.

És egy félszázadnál tovább, minden évben junius

25-én a tudományok e csarnokában nagy számmal lát-

tuk egybegyülni nem csak egyetemiink tanár- s pol-

gártagjait, hanem a nagy fejedelem-asszonytól hű ma-
l i~
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gyarjainak bőkezüleg osztogatott jótéteményeknek

egyéb osztályrészeseit, anyai gondoskodásától me1egen

ápolt édes hazánk égyéb rangu, rendü s osztályu fér- .

fiait is, hogy a dicső másodalapitőnénk érdemkincsén

fellelkesült egyetemi igazgatóink tudós ajkairól zenge-

tett hálaszavakat szivük beljéből visszahangoztassák.

És oly nagy a dicsőségesen uralkodott királyasz-

szonynak a nemzet, a haza, a tudomány, az irodalomr

jelesen egyetemünk körüli érdeme, hogy hosszu évek

sora nem vala képes akár a magasztalás dús anyagát

kimerfteni, akár a szőnoki képesség előtt feltárult tág

mezőt' szííkíteni, akár végre a dicsőítés csengő szavain

csüggött hallgatóság figyelmét lankasetani ! A hálatelt

utókor mai nap is teljes mértékben osztván fendicsért

lelkes elnökünk mag~Lsztos érzelmeit, ki midön a köz-
hála köteles adóját lerová, M. Teréziahoz nemzetünk

e mentő angyalához többi közt következö , mindnyá-

junk szivéből merített emlékezetes szavakat intézé:

"SaCl'am Regni Coronam non tam Regio capiti Tuo

impositam existimasti, ut üla Te ornaret , quam ut nos

Regiae beneficentiae muneribus, et num ero plurimis et

magnitudine amplissimis coronares. "
Szintoly hosszas gyakorlat által szentesített épü-

letes szokás vala ez egyetemen a tanév kezdetét, vala-

mint az akadémiai életnek egyéb jelentékeny mozzana-

tait diszbeszéddel megülni , az elhunyt tagtársaknak

emlékét, érdemeiket örökítő gyász- és emlékbeszédek-

ben utánzásra méltó pietással átadni az utődoknak,

szőval minden e tanintézetet közelebb érő eseményt

hiven ecsetelni, és ezen évenként lerakatrii szokott élő

ernlélekövek által, cgyetemünknek történetét mintegy

fülyóvá tenni.
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Ezen testületi szellemnek mindannyi jótékony ki-

folymanyai 1848 után végképpen elenyésztek ; ez év-

től kezdve mai napig termeink nem hangoztattak

többé vissza az Öröm s bú, a diadal és csüggedés, a

lelkesedés s lehangoltság, a nemes buzdítás és serken-

tés ihletteljes szavait ; egyetemünknek e kerszakban

kimult nagyérdemü tagjaihoz nem intéztetett többé a

hálás elismerés és rokonszenv sugallta bucsusző, tanuló

ifjaink nem részesíttettek többé a remek-szónoklás szel-

lemi élveiben, nem mintha hiányzott volna akár a

szükséges képesség , nkár a j6 akarat, hanem az egy

évtizednél hosszabbra nyult ideigleneg felfüggesztvén

egyetemünk szabad választásjogát , megszüntette ezen

ünnepeket; az egyetemi érzelmek hű tolmácsolásának

nem lehetvén más forrása, mint a szabad választasban

visszatükröző egyetemi megbizás. Hozzá járul, hogy

a hazai nyelv az e kerszakban megkedvelt nyelvkény-

szer kiméletlen hatalma elöl szerényen visszavonulva

és e termekből is kiküszöbölve, jobb jövő reményében

tengett, mig a classikai latin nyelv iránt, mely méltó.-

ság- s kenetteljes voltánál fogvn ily ünnepekhez leg-

illöbb, fájda,lom, hiányzott az ifjnbb sarjadékban a ki-

vánt fogékonyság.

Ezen egy óvtizedet meghaladott szünetelés felette

sajnos, mert félbeszakadt ez által ama élő képeknek

zárt lanczolata, melyeket tartalmas beszédek azelőtt a

tanul 6 ifjak elméjében évről évre költettek sajnos,

mert dicső fejedelmeinknek, hazafias eldödeink s ál-

dozatkész nagyainknak a tudomány felvirágoztatása

körüli bokros érdemei, jelesen pedig a tudomány harcz-

terén fényesen küzködött tudősaink borostyánkoszoru- ,

zott vivmányai iránt lassanként kihalt a fiatal nemze-
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dékben a kegyelet, nemleges en szíttatván ez által ko-

runknak amugy is egyik szánakozásra mélt6 kérjele

gyanánt mutatkoz6 elbizakodásnak s öntúlbecsülésnek

veszedelmes lángja, ellentétben arany száju és arany-

nevü költőnk az ifjakhoz sz616 szép intésével:

"Nemes önbizalom, de ne az önhittség

Hugöí, lelkedet nagy czélra feszítsék."

Sajnos végre a hosszu szűnet, mert kevésbült

ez által egyike ama kevés szellemi kapcsoknak , me-

lyekkel az egyetemi polgárság elzilalt elemei s külön-

vál6 érdekei öszszhangzatos egészszé oly azépen egy-

befüzhetök. Ez pedig annál sajnosabb, mert soha nem

vala inkább szükséges az érdekközösséget , az össze-o

valósági érzetet legalább az egyetemi ünnepek közös

megülése által külsőleg is éleszteni s feltüntetni , mint

a 48-ki év utáni korszakban, midőn az akademiai sza-

badság elvére fektetett tanulmányi rendszernél fogva,

egyik természetes következményeképen az egyetemi

polgároknak nagyobb elszigeteltsége, a testületi szel-

lemnek hanyatlása, és a pályatársakt61 valo elszaka-

dottság mindinkább előtérbe lépett, midőn a tanuló if-

jak nem többé évszakok szerint osztályozva, ugyan-

azon bajtársakkal futják meg tanszakjuknak azelőtt

mindnyájokra egyenlően kiszabva volt ugyanazon egy

ösvényét, velök bal- és kedvező sorsban testvérileg

osztozkodván, hanein tantermcink összekoczkázott kü-
lönféIe elemeknek tarka vegyülete, melyekből még a

legszorgalmasabb látogat 6 az előadások egyéni benyo-

másán kivül alig visz ki egyebet a gyakórlati életbe,

tansorsosai iránt előbb hideg közönyt, mint baráti haj-

lamot és melegebb szivlüktetést érezvén.

Ily körülmények közt tehát, hol különben is rideg
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önérdektől, szükkeblü önzéstől jellemzett társadalmi

viszonyainkat még a tanodáb61 fenmaradt édesebb

emlékek sem melegítik fel, legalább a szivböl fakadt

és szivhez ujra röpülni vágy6 meleg ebb sz6zat, az év

elején és annak folytában, sz6noklatilag felköltött ma-

gasztosabb eszmék szolgálhattak volna kedves esz-

közül a szétfutő érdekek öszszébbvonására, és az elha-

laványul6 testületi szellemnek pillanatnyi felébreszté-

sére, mint helyesen jegyzi meg az ékessz6lás nagy

mestere C i cer o: "Eloqui copiose , modo prudenter,

melius est, quam vel acutissime sine eloquentia cogitare,

quod cogitatio in se ipsa vertitur, eloquentia vero com-

plectitur eos, quibuscum communitate juncti sumus. «

A mult tanévben az egyetemi ügyek vezetése már

szabad választásból kiindult akademiai hatóságok ke-

zében vala ugyan, de a bizonytalanság, mely hazánk

közsorsa, jelesen pedig a tanügy felett aggasztólag Ie-

begett, nem engedte meg, hogy az iskolai év kezdeté-

nek régentén szokásos ünneplése már taval megho-

nosíttassék; és a titokteljes végzet, melynek kifúr-

készhetlen határozataiban tetszett érdemdús Rectorun-

kat idő előtt az élők sorából kiragadni, nem csak az e

csapás által mélyen megrázkodtatott egyetemnek, ha-

nem az összes irodalomnak, a tudománynak s jeles fér-

fiakra szorulő hazánknak közös fájdalmára, e titok-

teljes végzet mondom, nem engedte meg, hogy az

egyetem ujonnan alakításának hosszu évek során át
elmaradt örömünnepe az időtájban tétessék ujra folyam-

ba, melyben tanintézetünk e sulyos veszteségeért méltó

gyász ba borúlt.

Az uj akademiai tanács, mely az utolsó tiszt-

ujításkor bizatott meg egyetemünk megtisztelő kép.
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viseltetésével, legsürgősb teendöi egyikének ismerte

ezen élénkül érzett hézag kellő kip6tlásár61 gondos-

kodni; a mult hóban tartott első üléséből elhatároz-

ván, hogy az eldődeink által megállapított egyetemi ün-

nepek ezentúl egyátalán diszbeszédekkel megülesse-

nek, jelesen pedig, hogy már a folyó tanév a szoká-

sos. dékáni beszéddel ünnepiesen megnyittassék.

A kegyes sors ugy akarta, hogy nekem jusson a

megszakasztott fonal tovabb-füzésének háladatos, de

nehéz tisztje; megvallom, hogy nem csekély tűnődés-

sel léptem e sz6székre, melyen előttem annyi szellem-

dús férfiu, annyi ünnepelt szónok, annyi hirneves te-

kintély az óvilág remek irályát megközelítő szonókla-

taikkal bámulatr.a ragadák a lelkes szavaik által felvil-

lanyozott hallgatóságot, és érzem, mennyire inkább

illette volna e szép feladvany az itt egybegyülekezett

tudós tiszti társaim legtöbbjeit, kik velőkig ható eszük

élénél, tért nem ismerő képzeletük dússágánál, ékesz-

szólásuk varázs-erejénél s szivrehatő előadásuk igéző

hatalmánál fogva nálamnál jobban értették volna való-

gatott szavak, velős mondatok, alkalmas idézetek, és

helyes alakba öntött felszólalásuk által a tisztelt hallga-

tók fogékony keblét nemesre , magasra emelni, s igy

a. mai ünnep jelentőségének méltóbb kifejezést adni:

de meghajolok a kényszerüség előtt, az ősi szokás

ugy kivánván, hogy e nemes tiszt mindig azon kar

dékánja által teljesíttessék, melyből azon évben az

egyetemi igazgató kiindult, és a véletlenségnek külö-

nös szeszélye ugy akarván, hogy éppen engem ért

legyen a sor ezen általam épp oly kevessé érdemlett,

mint teljes mé~tékben méltányolt megtiszteltetésre;

különben erőt és bátorságot azon édes reményből
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merítek, hogy a tisztelt hallgatók elnézése p6tolni

fogja, mi gyönge tehetségemnek s csekély készültsé-

gemnek hiányzanék.

S miről szoljak tisztelt hallgatóim! Aggaszt a vá-

lasztás nehézsége, egyfelől a U0ékozó vezérpontok hi-

ánya, másfelől a kinálkozó tárgyak bősége miatt.

Hiába pillantok vissza a multra , az utolsó tizenkét év

fuvalmai eltemették a parlag sivár mezőn elődeim

nyomdokát, eloltották a világító fény toronynak haldok-

lott mécslángját ;. hiába lebbentem a jövőt bölcsen ta-

karó leplet, mivel annyi uj alak, annyi uj tárgy merül

fel, miről szélnom lehetne, szélnom kellene, hogy a

válogatási habozás nem enged megállapodáshoz jut-

nom.

De aggaszt a választás nehézsége azért is, mert

kell, hogy beszédem tárgya a mai alkalomhoz illő és

az egyetemi élet kivánalmaihoz mérve legyen, pedig

nem akartam az egyetem beléletét értekezésem tar-

gyává tenni; mert szóljak-e az erkölcsi és vallásos mü-

veltség igényeiről és ebből folyó egyetempolgári kötel-
mekröl ? -- Ugy tartom, tisztelt egyetemi polgárok,

hogy a vallásos érzületnek melege amugy is annyira

átlengi egész valőtokat, hogy valamint ma, ugy ezen-

túl is egyetemi templomunk hívó harangjanak érczsza-

vát érteni és követni fogjátok, hol szakavatottabb s

szentebb ajkakról fog kebletekbe csepegtetui a hit él-

tető harmatja hol lelketeknek dús táp, vallásbuzgal-

mateknak erős tám fog nyujtatni. Hiszen ti egyete-

münk reménydus polgárai, kik velünk ma az Ur házá-

ban egybegyülekeztetek , hitben erős eldődeink bölcs

intézkedése sze~int lekérendök az ég segél yét a tanpá-

lyán felmerüléndő nehézségek győzelmes leküzdésére,
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ez által már megmutattátok , hogy él kebletekben a

hitnek üdvmalasstja, Oh őrizzétek ifju szivetek e szent

ereklyéjét, mert mint szépen zengi babérkoszorus
költönk:

- szegénynek drága kincs a hit,

Türni és remélni megtanit,

S néki, mig a sir rá nem lehell ,

Mindig türni és remélni kell !

'Vagy szóljak az egyetemi tanpálya sikeres befu-

tása, a tudományszerzés, az észmivelés igényelte teen-

dőkről, hiszen a tanártestületek itt egybegyült jeles

férfiai gyönge szavaimnal jóval hatalmasabban fogják

a bennetek szunnyadozó tudvágy halavány szikráját

tisztán égő lángra fellobbantani. eddig nem ismert lel-

kesedést gerjesztvén uj életpályátok szép s hasznos

szaktanulmányai iránt.

Nem, mindezekröl nem fogok szőlani , már azért

sem, mert e fényes gyülekezetben nem csak olyanokat

pillantok meg, kik ujonczok az egyetemi pályán, ha-

nem olyanokat is, kik az egyetemen már évek óta ugy.

a tudománykincs gyüjtésében, mint annak megszerez-

tetésében dicséretesen fáradoznak, sőt szerenesém van

e fényes gyülekezetben oly mélyen tisztelt férfiakat is

üdvözölhetni, kik a tan ügy iránti hő érdekeltségüknél

fogva vendégképen egyetemünk megujult mai nyitány-

ünnepének szemtanúi kivántak lenni; mely megtisztelő

részvétért kedves kötelességemnek tartom egyetemünk

nevében őszinte, forró köszönetemet ezennel nyilvánítani.

Szőlni fogok ennélfogva oly tárgyról, mely bár

az egyetemi belélet körén túl látszik lenni, azzal leg-

bensőbben össze van nőve, szőlni fogok az a:tr a d e-

m ia i éle t t á rsa d H 1m i old al ál' Ó 1, szőlni azon
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mőd- és eszközökről, melyeknek segélyével az egye-

tem-polgári testben mindinkább eltünedöző testületi

szellem ujra felkölthető, és hathatós rugóul nemes ezé-

lokra felhasználható; legyetek figyelemmel!

Az akademiai életnek két közös czélra, törekvő, de

mégis egymástól eltérő oldalát különböztethetni meg, a

tu dom á n y o st, és a t á rsa dal mit, melynek

egyike a másiknak szükséges kiegészítése; amaz a

szellemi erők kifejtésére, tudományos képzettség meg-

szerzésére , az ismerétkörök tágítására , tudományos

hédítmanyokra , szóval az emberi tudat messzenyu-

ló vidékének kiaknázására van irányozva, míg emez a

szellemi kiképzés előzményeivel foglalkodván, a fel-

sőbb oktatás igényelte ernyedetlen szorgalom és rend-

szeretet ébresztésében , a lelki tehetségek kifejlesztésé-

ben, áz erkölcsök nemesbítésében, kivált pedig a társas

viszonyoknak és a leülvilaggal való érintkezéseknek

atseellemítésében keresi fö-feladatát,

Az egyetemnek, mint a magasabb miveltség köz-
vetítőjének tulajdonkép az akademiai élet mindkét ol-

dalát fel kellene karolni a , kivánatos levén, hogy az

egyetem ugy a tudományos mint a társadalmi igények-

nek egyaránt megfeleljen, és hogy ennélfogva majd

mint tan-, majd mint képzőintézet müködjék.

Közönségesen azonban az egyetemek csak mint

tanintézetek szerepelnek, tudós előadások, eszme-

ébresztő vitatkozások, uj kincseket elöteremtő buvarla-

tok, kételyeket eloszlato értekezések által szítván a tu-

domány lángját, életre keltvén az elmének szunnya-

dozó éreit, lendületet s irányt adván az öneszméletre

ébredt elmélkedésnek.
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Igaz, hogy ez az egyetemnek és azt felkeresd

akadémiai polgárnak főczélja is. - Az igazsag fényé-

től csillogó és a. tudomány tüzétől átmelegült lelkes

egyetemi tanelöadás, mely tanítva kutat, és kutatva

tanít, észrevétlenül belevonja az akadémiai ifjuságot a

tanár szellemi müködésének varázskörébe, öngoldol-

kozásra buzdítván a félénk kezdőt, a tévtanokkal való

szembeszállásra bátorÍtván a kételgőt, és az örök igaz-

ságoknak a homály aknaiból önszorgalommali felderí-

tésére tanítván a bátrabb lett tanulót.

Az egyetem kibontván ezáltal a szellemi emelke-

désnek titkos ereit, a tudomány felkentjét a lelkesült-

ség szárnyain viszi tova a mindennapiasság fölé, az

elmebeli vizsgálódások ama örökfényű vihigába, hol a

röghöz kötve volt halandó lerázva bilincseit, szabadon

röpdös, nem a szórványosan tanultaknak ösztömegíté-

sében, sem az. előadott tanok mechanikus elsajátításá-

ban, hanem abbankeresvén való tudományát, hogya

hallottakat áteszmélve s egyénileg átdolgozva, mint-

egy vérévé teszi.

De ezen bármennyire dicső müködéssel, a vilfLg-

bölcsesség tárházául rendelt egyetem még nem felelt

meg teljes mértékben magasztos hivatásának, ha egy-

szersmind nem törekszik az akadémiai élet társadalmi

viszonyait átszellemítö műfolyamába belevonni , ha

legalább közvetve nem törekszik a hit és vallásalap

szilárdítása, a törvény és joguralom iránti tisztelet ger-

jesztése , a hazafiuság élesztése , az izlést finomító ne-

mesebb hajlamok fejlesztése , egyszóval a társas élet-

nek összmivelödési irányoztatása által oda hatni, hogy

a szellemmel egyszersmind az egyetemi polgároknak

jelleme is kiképeztessék.



Az ó-korban, névszerint a görögöknél r a tudo-

mány s a müvészetben remek mestereinknél, a szellemi

és elkölcsi kiképezés karöltve járt. HeIl as' átszelle-

mült klassikus földén, jelesen: Athen városában, a cul-

turai mozgalom e gyúpontján, a múzsáknak e kedvelt

székhelyén, melynek a tudomány s míívészet illatjától

áthatott légkörében nőttek nagyra az óviIágnak mai

nap is csodált s utól nem ért hősei, a tudos iskolák a

tökély oly polcsara emelkedtek, mely jelenleg is mint

fényes eszménykép lebeg előttünk; Göröghonban

hol a világbölcsek Tha les, A n a x a g o l' as,

P y tha go ras é s S o C l' at es' hintették ki szel-

lem-erkölcsi tanaik termékeny magvát, hol Akade-

mos lelkes polgártóI a tanügynek felajánlott s

neve után Akademiának czímzett viránydús ligeten

PIa t o a bölcsesség remek képe oktatva tündöklött,

hol Nagy Sándornak szellemdús nevelője Ari s tot e-

les a tudományok minden ágából tartá halhatatlan

elóadásaít, - a világ minden részeiböl összegyült

tudvágyó tanítványok, jobbára érettkeru férfiak, oly

benső, oly közvetlen , oly folytonos viszonyba léptek

jeles tanáraikkal, hogy azoknak nagy szellemétől egész

valójukban átjárva, szellemileg, lelkileg és erkölcsileg

átalakultak, megnemesbültek.

E szerenesés kerban tehát, melyben a bölcsek ki-

rál ya Ari s tot e· l estanainak homlokára azon szép el-

.vét tüzé, hogy a léleknek erénydús kifejlése az embe-

riség legbecsesebb javát, az erényes en rendezett mun-

kásság a halandónak legfőbb boldogságát képezi, ez

időben mondom, a szellem és jellernképzés egyenlö

léptekkel haladott.

Midőn Hellas népe a római járom alá hajtatott és



a gOl'og szabadsággal annak irodalma IS felbomlott,

Athen főtanodái még évszázadokon át ama fénypon-

tot képezték ugyan, melyhez bűszke Romának legra-

gyog6bb szellemei, C i cer o, C ae sar, C a to,

B r u tus stb. mint a bölcseség élő forrásához zarán-

dokoltak, de a szellemi kapocs a tanítók és tanulők

közt mind lazabbá vált, és a szellemmive1éstől a jellern-

képzés mind jobban eltért, ez utóbbi a deákok egye-

sülésében keresvén és lelvén menedéket, csak a Ptolo-

maeusoktől Alexandriában alapított muzeum nevü hi-

res tanodaban maradt fen, az ott tanárkodott jeles

bölcseknek a szellemre és jellemre való egyaránti j6~

tékony kihatása.

A l' 6 mai k n á 1 egyetemek, a mai vagy görög~

honi értelemben véve, nem is léteztek, egyéb tanodáik

államintézeteknek bélyegeztettek , melyeken valamint

az oktatásban, ugy az ifjuság erkölcsi fejlésében telje-

sen hiányzott a szellem magasabb röptére szükséges

mozgás-szabadság.

A bús emlékü népvándorlások szülte viszályok

után a frank birodalomban és másutt keletkezett szerze-

tes s világi tanodakat még kevesbé lengé át a görög

szellem-szülte szabadság; tankényszer és szigoru fe-

gyelem sarkköveiri nyugván zárdai szerkez etíík.

A XI- és XII-ik században ujra a tudományosság

szabad fuvalma kezdett lengedezni, és valamint hajdan

Göröghonban , e. korban Pár is, BoIo g n a és S a-

. 1ern o városokban ujra mély tudomán yu férfiak lép-

tek fel, kik belösztönüktöl és tanári hivatásukt6l vezé-

relve, nagy számmal maguk köré gyüjtének tudvágyó

hallgatókat, s mint hajdan Hellas földén, ujra függet-

lenül az államhatalomtóI keletkeztek valóságos főtano-



dák, mai értelembeni egyetemek; csak hogy az e kort

jellemző szabadalom-hajhászat a tanítókat külön , és a

tanu16kat is külön szabadalmak , külön testületek sán-

czai közé szorítá, és ezen időtől fogva, főleg pedig a

XIV-ik és XV-ik században az egyetemek mindinkább

csak a szellemi kiképezéssel foglalkod6 tudományos

intézetekké váltak.

A mint pedig az egyetemek elhagyva a jellem-

képzés terrenumát mindinkább csak szorosan vett tan-

intézetekké lettek, a tanu16 ifjuság erkölcs- társadalmi

vezetésére más eszközökről kezdettek gondoskodni, és a

szerzetbeli iskolák példájara a kormányok az országos

tanintézeteken társnöveldékeket, convictusokat kezd-

tek létesíteni, melyeknek romjain ut6bb egy uj intéz-

mény emelkedett ki, az u. n. c o II egi um ok, mint az

egyetemek mellé rendelt és az egyetemi polgárok ma-

gaviselete felett őrködő, és egyuttal a tanítást is köz-

vetítő intézetek.

Ezen némely országokban, jelesen Nagybrittaniá-

ban mai napig fenáll6 collegiumok fegyelmiés tan-

ismétlési természetüknél fogva egyrészt a szellemkép-

zés gyakorl6 teréül kinálkoznak, a mennyiben az egye-

temi ujoncz külön kirendelt gyámnok (tutor) gondos

egyéni vezetése mellett, az egyetemi előadások hasz-

nosítására vagyis sikeres tanulásra taníttatik, más

részt pedig valóságos nevelő-intézetek, a mennyiben a

• növendékek erkölcsi és társas magaviselete szoros fel-

ügyelet és szigoru fegyelmi eljárás alá rendeltetik.

Talán feltünenek látszhatnék, hogy Angolhonban , hol

minden néposztály társadalmi viszonyaiban a polgári

és politikai szabadság magasab mérvében részesül,

mint bármely államban a föld kerekén, mégis az egye-.



terni ifjuság szigorú fegy békóiba verettetik; és mégis

ugy van, itt az egyetemek mellé rendelt collegiumok

növendékei erkölcstársadalmi tekintetben folytonos fel-

vigyázat és szoros fegyelem alatt állván.

De bármennyire harczol a collegium ok mellett

Albionnak régi intézményeihez egyátalán példátlan pie-

tással ragaszkodó népe, azon férfiak is, kik mint Ne v-

m ann bennök az ész és sziv nyugpontját, a szülői

ház képmását, a legdrágább emlékek kincstárát tiszte-

lik . kénytelenek bevallani, hogy az angol egyetemi

ifjuságnál, daczára e mentő intézménynek, daczára az

e collegiumokban kinálkozó járszalagnak , sajnos er-

kölcsbeli elkorcsosodás, jellem eliszapolás és a socialis

viszonyoknak elfajulása főleg napjainkban mind job-

ban elharapódzik, és ezen magukat sokban túlélt kö-

zépkori maradványok bizonyosan el nem kerülik

ujabban ismételve sürgettetett korszerü átidomításukat,

ha annyira össze nem nőttek volna a nép minden réte-

gével, kivált az angol 'főnemesség és a magas egyház

érdekeivel. 2)

A német birodalomban ellenben és mindazon or-

szágokban, hol az egyetemi rendszer az akademiai sza-

badság elvén nyugszik, a convictusok s collegium ok-

nak orkölcsmentö, erkölcsvédő tisztjét a szabad egye-

sülések válalják magukra; ezek hivatvák az egyetemi

ifjuságnak társas viszonyait humanistikus irányban

magasabb, nemesebb s a közjólétet biztosító czélokra

vezetni. A szabad egyesülés és a társulati szellemnek

humanitarius irányban való szabad fejlődése minden-

ütt , hol az egyetem egyedül a szellemi kiképezés felé

irányul, mindenütt, hol az egyetemi szervezés az aka-

demiai szabadságon sarkal, nem csak jóltevő regula-



tornak , hanem mint a jellem-elfásulás ellensulyozó

tényező mulhatlanul szükséges intézménynek mutat-

kozik, tehát hazánkban is jelesen a mi egyetemünkön

az egyesülésben és a testületi szellemnek polgáraink

közti fejlődésében kedves eszköz kinálkozik ifjaink

társas viszonyainak a kor kivánalma szerinti szabá-

lyozására, valamint a tespedés és erkölcsi eliszapolás-

nak sikeres elkerülésére.

Jól tudom ugyan, hogy a szülöi ház családi eré-

nyektől környezett tüzhelyéröl az egyetemi város zajló

hullámai közzé vetemődött romlatlan természetü ifju-

nak menedéket kell szereznünk a városi élet sok alaku

veszélyei, az akadémiai élet sokféle csábításai ellen;

j61 tudom ugyan, hogy az egyetempályai ujoncznak

szokott szülöföldjének egy hasonmása, egyaltera Troja,

simulata Pergama előt'eremtendő, melyen az anyai ke-

beltől elszakasztott , az élet viszályaival meg nem is-

merkedett ifjunak szeplőtlen erkölcse védő ernyőt, ne-

mes, jő hajlamai erős támaszt, tanulási vágya hathatós

ösztönt, szeszélyei, indulatai és szenvedélyei féket,

pezsgő vére jótékonyeresztet , könnyelműsége számos

tévelygések ellen biztos védgátot, fellengző, ábránd

természete politikai rajöngások ellen ezélszerü háritót

leljen.

Ily menhelyet azonban maga az egyetem mint

tanintézet nem nyujthat, ezt csak a szervezett egyesü-

lés adhatja. - Az egyetem, bármiképen legyen szer-

vezve, ha nem akar tudományos jellegéből kivetkőz-

tetni , nem válhatik nevelőintézetté; de a gymnasiuin-

ban nyolcz éven át testileg lelkileg erkölcs-vallásosan

nevelt s az érettségi vizsga nyomán szellemileg is érett-

nek talált, tehát nagy koruvá vált egyetemi polgár
2



nem is szorul nevelésre, ő neki csak jellemét szilárdí-

tani , neki, csak lelkének dús tőkéjét kamátozóvá kell

tennie, mi pályatársaikkal nemes czélokra való szerves

egyesülése által legsikeresehben elérhető.

A kellőleg kifejtett és szervezett czélu társulatban

nyilvánuló testületi szellem számos tévedésektől meg-

óvja az egyetemi polgárt, mert tevéken ységét bizo-

nyos irányban vevén igénybe, ébreszti benne a mun-

kassági érzetet, megtöri a haladást gátló dölyfót, ne-

gédet és önhittséget, elfojtja a tévútakra vezető hiusá-

got, eltávolítja a veszedelmes közönyt. Azon gondolat,

hogy ő tagja valamely nemes esélokra tőrekvő nagy

társulatnak, mely közremüködését igényli, kifejti ben-

ne saját méltősagénak öntudatát, éleszti önbizalmát s

önállósági érzetét, szdval az ifjut férfiva neveli.

EgyesHIés által, mely megfelelő szervezés mel-.

lett magasabb czélokra törekszik, kedves alkalom nyi-

lik nemes versengésre az irodalom és müvészet terén,

mi okvetlenül az erkölcs finomítására vezet. Az egy-

leti .müködés a társas-élet ildomosségénak valamint

szerzője, ugy leghelyesebb próbaköve; ily egyesülési

érintkezéseknél magától fejlödvén ki a társas együtt-

létet szabályozó fegy és illem ény. Egyesülés által to-

vábbá az önérdek a közérdeknek alárendeltetvén , a

közszellem tápláltatik, mi által az egyéni, önző dicsvágy

közös kitüntetés utáni törekvéssé nemesbül.

Az egyesülés végre a leghatályosabb eszköz a

nemzetiségi külön érdekek szerenesés egybeolvasztá-

sára, mert közmivelődési ezélok után törekvő társulat-

ban a nemzetiségek nem küszködnek mint a chaos

szétszőrt elemei, hanem jól rendezett erők szolgálatá-

ban önzéstelen buzgalommal vetekednek a nemesben,
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jóban, a közös czélt tartva szem előtt, felejtik a külön-

érdekeket , s nemes hevükben a különajkuak is egy-

mással testvérileg szövetkeznek. A frigy pedig, mely

ifju szivek közt köttetik, később is az életben tartja

fen a testvérisülés drága emlékét, Egyesülésben tehát

kedves eszköz kinálkozik a külön nemzetiségi hajla-

mok, igények s kivánalmaknak egy közös gyúpontba

való összefokoztatására, mi által az átalánosított ha-

zafiuság egyszersmind tisztábbá és békülékenyebbé

válik.

A szabad egyesülés ellen azonban nem csekély

nehézségek támadnak egyfelől társadalmi, másfelöl ál-

lami szempontből ; jelesen mi a társadalmi nehézsége-

ket illeti, ezek a deákok egyesüléseibőI gyakran ki-

fejlő kártékony mozgalmakban rejlenek; mert nem 'is-

merhetem félre, hogy e tekintetben a szabad egyesü-

lésnek vannak maga sajátnemü veszélyei és káros ki-

növései , igy különösen nem tévesztem szem elől ama

sajnos torzképeket , melyeket a német egyetemeken

"Burschenschaft, Landsmannschaften" és más nevek

alatti a Comment-féle vagy a szokás által szentesített

szilaj rendszabásokhoz kötött testvérülések szánand 6

ejfajulásaként, átalános erkölcsromlás s elvadulásképen

itt-ott szinre hoztak, nem kerülék el figyelmemet a tár- "

sadalmi és államélet ellen vészteljes főndorkodasokat

forraló titkos társulatok, melyek itt- ott a czimboraság

spolitikai clubbokből nőttek ki, nem hunyhatom be

szemeimet a .német egyetemi deákok életével összenőtt

dőzsölések, dombérozások, az á1l6 szokássá vált pár-

viadalok, a divatszerü öklözések és erőszakoskodások

előtt, mikböl gyakran a zsémbelgő rad6k nagy serege,

a zendülési viszketeg, a kedélyzaklat6 s világrendítö
2i:-



népizgalmak indulván ki, a társulati szellem müködését

nem éppen a legkecsegtetőbb szinben tüntetik fel.

De elnézve attól, hogy anémet egyetemeken is

a sok oldalról kelletinél keményébben megtámadott

'"Bursehenschaft" oly férfiakban is lel hő védőket és

lelkes szószólókat, kiknekloyalitása és részrehajlatlansé-

ga minden kételyen fölül van, mint például Reh berg

Raumer, Jakobs, Thiersch, Wurm, Leo,

Voll g ra f , Sch eid 1er, D o 1c h stb.; elnézve to-

vábbá attól, hogya mondott egyesülésnek eredeti

czélja a legnemesebb vala, t. i. az. akademiai életet sa-

lakjaitól megtisztítani , elnézve végre attól, hogy az

annyi pártokra , annyi szétváló külön-érdekekre szag-

gatott német birodalom szabadelvüebb férfiai mindany-

nyi an az egyetemi ifjuság egyesülésében, az egyes német

duodez status oknak egy nagy s egységes német állammá ..

való összeházasításának egyik becses közvetítőjét vélik

találhatni ; a fennebb említett elfajulésoktől talán ke-

vésbé tarthatni a magyar ifjuság részéről.

A magyarnak nyilt jelleme, mely hazánk szép re-

ményü, ifjahb nemzedékét is kitünőleg ékiti , biztos

óvszer a titkos társulatok ellen; a magyar nyiltszivü-

ség nem keresi a titkos fondorlatok sikamlós, sötét ös-

vén yeit. Hogy pedig az egyetemi poJgáraink közt fej-

lesztendő testüléti szellem a politikai térre át ne csap-

jon, és a magyar ifjuságnak, erre való különös hajlama

az egyesülésben incselgö csab-alkalmat ne leljen , leg- '

helyesebb szabályzó a humanistikus irányban kinálko-

zik; a társulati törekvéseknek ez iránybani kellő szer-

vezése maga szolgáltatván a kivánt szellentyüt a netán

veszedelmesen összesürősödött politikai gőz elemeknek

vésznélküli elpárologtatására.
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A német egyetemi deákok közt divatos dözsölé-

sek, a szokásos sörözés sem igen fér össze a magyar-

nak jőzan , komoly természetével; a nemzet geniusa

nem engedvén, hogy ezen érzéktompfté , és az' emberi

mélt6ságot lealacsonyítő szenvedély erőt ;vegyen a ne-

mesebb esélokra törekvő magyar ifjak ép természetén.

A párbajoktóI is I ezen egy szénandö bal véle-

'mény kőros szüleményétől, megóvja a magyart köz-

tudcmasos vitézsége és lovagias jelleme, főleg miőta

ifjaink azon meggyőződéshez jutottak, bogy az elfo-

gult középkor által lovagiasságnak tartott párviadalok

a mai polgárosodástól gyávaságnak bélyegeztetnek, és

midőn ezen a magyar ifjak közt soha nem divatozott

balitélet konkolya, a mult évben nálunk már-már bu-

jálkodni látszott, és már is egy nemes áldozat vére a

félreértett becsület-érzet bálvány- oltárán füstölgött.

j6zan gondolkodású ifjus águnk maga megrémült té-

velygésének iszonyusága előtt, és áthatva azon esz-

métöl , hogy mindegyiknek vére a hazáé, a nemzeté,

és hogy a haza a nemes vérnek minden elfecsérlését

számon veszi, mely nem őérette folyattatott, kíábrán-

dulva undorral fordult el a társadalmi életnek ezen

undok fekélyétől. Legyen szabad reméllenünk, hogy

soha nem leend többé alkalmunk, hason gyászeseményt

egyetemi ifjuságunk történetében feljegyeznünk!

Különben napjainkban a német egyetemi ifjuság

is a jelen szelidebb kerszellemhez idomított reformokra

törekszik, a német egyetemeken rendre a mai polgáro-

sultság igényeihez képest a "Commers" féle ga-

rázdálkodások helyébe testületi szellemtől, átlengett

müvészeti, tudományos s aesthetikai egyletek lépnek;

titko~ társulatok és politikai álmélkodások hel)'ett tu-
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dományos s szépirodalmi munkák olvasása, szavalésok

és tudós vitatkozások kezdenek lábra kapni, az öklö- .

zést s durva eröszakoskodásokat rendszeres s üdvös

testgyakorlati harczjátékok (Turnen) váltották fel,

egyátalán klassikai művekkel valo foglalkodas, időszaki

iratoknak kiadása, olvasó körök s segélyző-egyletek ve-

szik jelenleg igényhe a német egyetemi ifjut , ki azelőtt

csak az ivás szabályait tartá akademiai élete kátéjá-

nak. - A deákok köréből képezett becsülettörvény-

székek elejét veszik a már ott is mindinkább ritkulő

párviadaloknak, egyszóval a korszellem ott is lassan-

ként az aranyszemeket elválasztja a meddő kövülettől.

A komolyabb népü Német-Alföldön, Svéd- és Nor-

végországban már évek óta erkölcs-szellemi czélokra

irányzott egyete~-ifjusági egyletek legfényesebb si-

kerrel működnek. Ott az egyetemi polgárok külön

épületekkel bírnak, hol lélekemelő felolvasások, hang-

versenyek, tudós vitatkozások tartatnak; névszerint- a

leydeni egyetem polgárai a karok szerint elkülönített

testületeken kivül egyetemes egy testet képeznek, mely

külön választmány által a könyvtár kezelése, az éven-

ként kiadatni szokott évkönyv szerkesztése, közös vi-

galmak s kedvderitö mulatságok elrendezése, a szin-

házi kedvezmény feletti őrködés, egysz6val a deákok

társadalmi nemesebb szükségletei kielégitése iránt gon-

doskodik.

A másik nehézség, melylyel a szabad egyesülés

kénytelen küzködni, az államhatalom részéről indul ki;

míg t. i. régi korban a társadalmi viszonyok a gya-

korlati életben a lehető legszabadabban s függetlenül

az allamföhatalomtől képződtek, a nélkül, hogy az

elmélet és a tanoda a társadalmi és az állam élet közti
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különbséget vagy sejtette volna, mai nap éppen ellen-

kezőleg a tudomány és az elmélet logikai élességgel e

két vidéket egymástól elkülöníti, szabatosan vonván a

demarcationalis vonalt , s elméletileg mindent a társa-

dalom szabad körébe utalván, mi a kormány befolyása

nélkül az egyeseknek magán vagy többeknek egye-

sült erejével létesíthető , de az élet rendesen kineveti a

theoriát, legtöbb országban a kormányok szánakozó

mosolylyal vevén az elmélet s tudománynak szerintök

ábránd tünődéseit; daczára a társadalmiság ujabb

korban tisztán kifejtett elveinek, az államhatalom min-

dent maga körébe vonni, az önkormányzási tért a le-

hető legszűkébb határok közzé szorítani , és a társas

élet műszervének összes mozzanatait mindenhatósága

által elnyelni törekszik.

A szabad associatio ennélfogva valamint egyáta-

lán ugy az akademiai életben ís több európai államban

lehető keskeny térre szoritkozik, de egy irányban a

szabad egyesülésnek mindenütt rés engedtetik , és ez

a humanistikus, a tiszta emberbaráti irány; ez pedig

ama szép s háladatos tér, mely nálunk még egészen

parlagon hever; ez ama tér, melyet az ausztriai

ném et tartományb eli egyetemeken is kellőleg beépítve

találunk, ez tehát ama tér, melyet nekünk is elfoglal-

nunk lehet, elfoglalnunk kell, ha nem akarunk a jelen

szelid szellemü kor igényei mögött maradni i és igy

jutottam volna beszédem utolső , félszólalásom főtár-

gyához , legyetek még kis figyelemmel.

Tisztelt gyülekezet! A magyar tud. egyete~ hal-

hatatlan alapítója P á z mán y Péter honunk nagytudo-

mányu s nevü főpásztora, és az esztergami érseki szék-
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nek valamint nemes buzgalmának lelkes két utódja

Lózsy Imre és Lippay György, hazánk több

hozzájuk méltó föpapjai, dicső királyaink, jelesen pedig

1\L The r e zi ft fejedelmi bőkezűsége fülytán Europa

gazdftgabb egyetemeivel sorakozik, és mégis. ezen min-

den osztály és vagyonállásu nemes ifjakat egyesítő or-

szágos intézetén nincs hajlék, nincs védőernyő, nincs

gyámolft a szegénység számára, nincs eszköz, nincs

mód a pillanatnyi istápra szoruló tudszomjás magyar

ifjunak egylet utjáni gyors s megnyugtató felsegé-

lésére.

Nem egyszer történt, nem egyszer történik, hogy

a nyomorral küzködö ifju kénytelen odahagyni jövő

kiképeztetése szinhelyét, mivel hol szellemi tápot kere-

sett, nem lelé fentartása anyagi eszközeit, nem egyszer

történt, nem egyszer történik, hogy dústehetségű de

arvevagyonu egyetemi ujoncz kifáradva a mostoha

sors csapásai ellen egyenlötlen fegyverrel vitt nehéz

küzdelmében, kénytelen a kezdett tanpálya felhagyásá-

val, más keresetág felé fordulni, nem egy capacitás ez

által eltereltetvén fttudomány és irodalom rögös pályá-

járől, melyen hazánk diszévé válhatott volna j sőt nem

egyszer történt, hogy e gftzdag egyetem szegény pol-

gára, ki az inség válságftivftl folytonos kemény tusaban

testileg lelkileg megtörve , a sok nélkülözésnek esett

martalékaul, csak tanulótérsai közt rögtönzött gyüjtelék-

böl vala eltemethető , ezen szükség-szülte segélyzéspen

is csak akkor részesíttetvén , midőn már végig befu-

totta a folytonos sanyaruságok hosszu, kinteljes pályá-

ját. Uraim! nem akarom én a kinszenvedések bús ké-

pét feltárni, nem a sajgó sebeket egész meztelenségük-:

ben bemutatni, közkórodáink lajstromai elég beszéde-
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sek, azoknak szenvedésekkel telt lapjain nem egy

szépreményü egyetemi polgárral találkozni, ki az inség

kiszá.ritó lehelete alatt összezsugorodva, idő előtt hul-

lott el, mint az életnedv nélküli virág, melytől elvoná-

tott a nap melegítő sugara.

Igaz, hogy vannak' és pedig jelentékeny számmal

ösztöndíjak szegényebb sorsu ifjaink számára, igaz,

hogy. szerb testvéreink egyik őrszelleme T ö k ö 1y

Sabbas, kinek drága emlékér legközelebb az összes

magyar haza hálásan ünnepelte, nagyszerü alapítvány-

nyal gondoskodott nemzete szegény ivadékairől , igaz

húgy még ez egyetemen működött jeles tanároknak is

többjei,mint Ke l em.e n , Stáhly, l\1itterpacher,

Had al y, Ben e, s mások, kiknek porait áldja a nemzet,

nem elégelvén azon megbecsülhetlen kincseket, 'melye-

ket mint a tudománynak fáradhatlan napszámosai a haza

oltárára leraktak , még beteg tanulők orvoslására, sze-

rény vagyoni állásukhoz mért sommákat hagyományoz-

tak. 3) De szemközt a szükölködők tekintélyes létszámá-

val, méltán kérdezhetjük: quid hoc pro tanta siti!

És oly közel fekszik az orvoslás lehetősége, csak

minmagunkban keressük a segélyzés forrását, és e for-

rás nem lehet más, mint az egyesült erő; az egyesülés

azon varázsveszsző, mely bőven előteremtheti a szük-

ségeIt közegeket. Ez irányban kivánnám, hogy egye-

temünk polgárai közt fejlődjék a testületi szellem,

csocialis téren óhajtanám, hogyatársulati szellem fé-
nyes diadalt üljön. Méltő tantársaitok felsegélése le-

gyen egyesüléstek első nemes csirája, miböl majd idő-

vel a társas életnek egyéb nemes hajtása áldásdúsan

fog kisarjadhatni,

Pedig csekély erővel czélt érhetni, csak azon uton
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halad.junk, melyen elöttünk mások sikerbiztosan jár-

nak, és erre uraim van egy közelfekvő példa, mely
mintaképül szolgálhat, csak ne átaljuk azt utánozni,

bár hol találjuk.

A bécsi egyetemen t. i. az összes egyetemi ifju-
ságra kiterjedő Sz. Gergely nevü egyleten kivül,
van minden tanulmányi karnal külön-külön segélyző

egylet, és ilyen jelesen, az, mely a jog- és államtud..
karnál csak 185~5-benjött létre, és mely fennállása
rövid ideje alatt oly fényes eredményeket képes fel-
mutatni, mely oly helyes rendszabályokkal , oly példás
ügyrendtartással bir, mely az ottani jogászoknak oly
szép tevékenységi tért nyit, hogy ezen ünnepies alkal-
mat el nem szalaszthatom, a nélkül, hogy az ott vá-
lasztott helyes m6dnak, és az ott dúsan aratott sikernek
rövid feltüntetése által, az itteni egyetemen léte-
sülendő hasonegyletnek utat ne törjek, anélkül, hogy
egyesülési törekvéseiteknek ezen üdvös irányát ki ne
j elöljem.

A mondott bécsi jogászegylet t. i., melynek alap-
zzabályai legujabban alkotmányos szellemben és sza-
badelvűebb elvek szerint ujra átdolgozva és f. évi aug.

h6 9-én hat6ságilag megerősítve lőnek, tag o kb 61 és
pár t o 16 kb 61, vagy a m6dosított ujabb szabályok
szerint ren des és ren d ki v ü 1ita g o kb 61 áll.

Rendes tagok azon ott bejegyzett joghallgat6k, kik
évenkint legalább 2 forinttal járulnak az egyleti czé-

lokhoz; pártol6k vagy rendkivüli tagok pedig azok,
kik a jogászok sorain kivül az egyletet czéljai elérésé-

ben pénzbeli. adakozások által évenkint vagy egyszer
mindenkorra elösegftik. Mindamellett azonban, hogya

csekély tagsági díj, Cévenkint 2 frt, mely részletekben
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is befizethető] a hozzájárulást könnyüvé teszi, mégis

a bécsi jogászegyletnél a tagok száma és azoknak évi

befizetései csekélyek a párto1ók száma és adakozásaik-

hoz képest, igy 1859. 115 tag ntán 525 forint, ellen-

ben 183 párto16 után 1304 frtfolyt be, 1860-ban 106

tag 479 frt, ellenben 176 pártol6 1078 frtot évi ada-

kozás fejében és 52 pártoló egyszer mindenkorrai be-

fizetés fejében 1758 frtot szolgáltatott, és igya párto-

lők ez évben 2836 forinttal növesztették az egylet

pénzalapját ! 4)

Az egylet tehát jövedelmének legtetemesb részét

a pártol6któ1 nyeri, mi által a nagy közönség részéről

az, egylet és maga az "Aula" iránt folytonos részvét és

fokozottabb érdekültség gerjesztetik , minek j6tékony

kihatását legfényesebben azon eset tanusítja , melyet a

lapok legközelebb közlének , és me1y szerint az egy-

letnek tetemesb évi járadék hagyományoztatott volna.

S nem találkoznék Magyarhonban is

elég adakozásra kész lí a z a f i, hol csak-

nem minden hazai intézet saját vérünk

áld o z a t á n jöt t 1é tr e, é s nőt t nag y ra, nem

ajánlkoznék itt is elég nemes honfi, ki

ezen alma m a t e r emlőin növekedvé n fel,

itt szÍván be a tudomány éltető 1egét,

szivesen ragadná meg az alkalmat, hogy

e j 6 t éte m é IIY t k a m a t o st 61 vis sza t é r í t s e.

O kedves polgáraim! nyujtsunk csak

alkalmat ezen áldozatkész nemzetnek

megmutatni, ho gy a mag'yarnak példa-

b es z éd ü nag y lelk ü s ég e még nem halt ki

a jelen nemzedékben, mely nem régen

felbuzdulva hazánk köztiszteletben álló
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egyik lelkes fia é s tud6sa Dessewffy Emil

kor s z e r ü fel s z 61 alá s á n , b á mul atr a kés z-

tet ő kés z ség gel sz á z e z r eke t hor do t t ö s sze,

hog y a tud o mán y nak mag y a r Pa n the on j a,

a magyar akademia mélt6ságához m é r t

palota emeltessék. És van-e ország, mely

mag á n - a 1a p it v á n y o k dús s á g ára n é z-

v e m é r köz het n é k haz á n k kal? van - e n e m-

zet, m e 1y a mag y ar kor o n a a 1att i nép e-

ket hazafiságban, áltozatkészségben f'ö-
lülmulná?

A tagok és pártol6k befizetésein kivül a mondott

bécsi egylet jelentékeny pénzforrást lel az egylet ja-

vára évenként rendeztetni szokott hangversenyben, e

forrás után 1859-ben 1246 frt, 1860-ban 1068 frt

folyván be. És nem nyilik tinektek is titztelt egyet. pol-

gárok hason forrásra kedves alkalom, hiszen van egye-

temi dalárda, mely rövid léte 6ta már nem egy jóté-

kony intézet pénzereit tetemesen meggyarapitá, nem

válhatnék az egy egyetemi czélu intézetnek is dús for-

rásává? és nem ajánlkoznának örömest hazánk lelkes

művészei dalárdánk zsenge műtörekvéseinek hathatós

istápolására, hogy nálunk is a szivreható zenéböl épül-

jön a szegénység számára való hajlék? igen uraim, mai

időben már nem rege, mit Orpheus varázslantjáról az

6-kor hagyományozott, ma a müvészet varázserejét

számos jótékony intézet, az emberiség szamos szilárd

alapu menhelye hangosan hirdetik.

Ily bő források és helyes gazdálkodási rendszer

mellett, mely még a csekély kezelési költségeket

is adakozás utján fedezteti, a szóban levő egylet fenn-

állása ötödik évében már 4666 frt, 1859-60-ban 4855



frt jövedelemmel és 5500 forintnyi tökesített tartalék
pénzalappal dicsekedett.

A segélyzés, mely felett a választmány natároz,
vagy természetben, t. i. ebédekre való utalványokban
vagy készpénzben adatik; kölcsönzésnek azonban soha
nem lehet helye, mi által a könnye1müség és számos
visszaélés előtt el van zárva az ut. A osztogattatni
szokott étjegyek annál jótékonyabbaknak mutatkoz-
nak, minthogy a pillanatnyi szorultságban levőkön ily
módon legsikeresebben segíthetni, a nélkül hogya se-
gélyzéssel való visszaélésektől kellene tartani; ily mő-

don 1858-9-benLKJIHGFEDCBA119 , 1859-60-ban 135 szegény
jogászon segítve lőn; és miután a pénzsegélyezésnél és a

jegyek osztogatásánálleginkább a pillanatnyi szükség
szolgál irányad6 zsinórmértékül, a segélynyujtás nem
ölti magára az álland6 és némileg biztosíto eltartás
szinét, s azért n~m is fojtja el az istápoltban .az őn-

munkakereset ösztönét, ugy mint például a tartós el-
látás.

A szőban forgó egylet a mostoha sorsu jogtanu-
lőknak nem csak testi, hanem lelki szUkségleteire is
kiterjeszti jótékony 'gondoskodását, azoknak szellemi
tápot is szerezni törekedvén. Van t. i. ez egyletnek
szakmunkákból álló külön könyvtára, mely részint a

könyvárusoktóI ingyen nyert, részint egyleti költségen
szerzett jog s államtani müvekből keletkezett s évről
évre gyarapodik, melyből a költségesb munkák meg-
szerzésére képtelen joghallgatók, a szükséges könyve-
ket házi használatra kölcsön kapván, ezzel további
kiképezésük becses közegeit ingyen nyerik.

Ámbátor pedig e czélra, odaértve a könyvkötési
költségeket, az egyleti pénztárból egy-egy évben 100



frtndl több nem fordíthat6, mégis az egyleti könyvtár
1859-ben 450 kötettel dicsek.edett, mely örvendetes
öregbü:lés leginkább a bécsi könyvkiadók szives ado-
mányainak köszönhető, kik közül többen minden álta-

luk kiadatni szokott jog s államtud. munkának egy-egy
példányával az egyletnek szoktak kedveskedni. S nem
mu tat k o z n é k ' has o n k egyel e t é s a d a k o-
zási készség hazánk lelkes könyvkiadói
rés z érő 1 is, nem vet eke d nén e k b u z g óvá 1-
lalkoz ő in k asz ell emi tá p után s ov árg ó

mag y ari fjak ebb eli nem e s vág y aik i e 1é-
g ft é s ébe n , kik gyak ran tet eme sál d o z a-
tokkal merő hazafiságból oly meleg en
pár tol j á kés fej 1esz tik nem zet i ir o d a I-
mu n kat. Sza bad - e két ked n ü nk, hog Y n á-
1li n k ily sze n t c z é 1u tör e k v é s min den ü n-
n e n hathatósan fogna gyá m o li t tat ni, hol
aSz. - 1 s tv á n - t á r s li 1a t asz elle m i é sir o-
d alm i éle t .I ü k t e t é sei tol y meg e 1p ősi k e r-
rel ves ziv é d ősz á r n y a i alá? hol a nev e-
I é s- é sta n ügy ápo I á sár air á n y z ott h ő t ö-

r e k v é s még a mag y art art o ill á n y o k hat á-
r a in túl is terjed, szegény bukovinai
tes t v ére i nk isa köz haz asz elle ill i ter m e-
lényeivel oly bő m é r t é k b e n ingyen lát-
tatván el.

A szőban forgó bécsi segélyző egyletnek jóltevő
mííködése végre még arra is kiterjed, hogy a magán-

keresetre szorulé jogászok számára leczkéket és egyéb
alkalmazásokat szerezni törekszik, mi végre a választ-

•
mány különös feljegyzéseket visz, és ezáltal egyfelől
a magán-oktatókat, nevelőket, ir6deákokat kereső kö-



zönség közt, másfelől az arra ajánlkozó jogtanuIók

közt közvetítöül szerepel, es például 1859-ben 22,

1860-ban 18 jogtanul6nak hosszabb-rövidebb időre

terjedt alkalmazás szereztetett; holott nálunk az ily'

conditiőkra szoru16 ifjak irány nélkül kénytelenek té-

velyegni, a vaksors es véletlenségtől várván, hogy égy

jótékony szellem. rajtuk könyörüljön.

l\iindezekhez járul, hogy az egyleti ügymenet

igényelte pontos eljárás, jelesen a pénztárnok, a könyv-

tárőr, a levelezést és az előadási tisztet teljesítő jegy-

zők, nemkülönben a választmányi tagok részéről szük-

ségeIt tapintatos, méltányos es lelküsmeretes ügy-

kezelés, akarbeli dékán vezénylete alatt, vagy a leg-

ujabban m6dosított alapszabályok szerint saját válasz-

tott egyleti elnökük elölülése alatt tartami szokott köz-

és választmán yi üléseken kifejlő higadt , ildomos ta-

nácskozás, és könnyen foly6 tárgyalások nem csekély

mértékben táplálják a j6zan és mértékletes ügyvezetési

képességet, mi által efféle a közszellem- es ügyszere-

tettől átlengett egyleti működés a parlamentaria es

közhivatalkodási élet igényelte erényeknek kedves

gyakorlati iskolajává válik. 5)

Tisztelt gyülekezet, egyetemünk

kedves polgárai! Karoljuk fel e komoly

pillanat sugallta eszmét; érleljükaz igét

testté, nyissunk e n y h é ü I a nyomornak

biztos .m e n e d é k e t ; hárítsuk el az aka-

dályokat, melyek a szellemképzés rögös

pályáján az anyagi szükségletekkel k ü z-

d ö mag y ar egyet e mip o 1g á rel ő t t fel t o r-

nyosulnak; szövetkezzünk a külön

nem zet iség eke t köz ö s j 6 t é k o nye z é 1-
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ban, a külön' érdekeket közös meder-
ben ö s s z e s f t ö t e s t v é r lll é s b e n j törjünk

utat egy létesítendő segélyző-egylet által
a testül e ti sz ellemn ek, me ly i.d ö v e l még

más ~r á n y ban i s sze r Et n c s é sen fog fej 1ő d-
he t n i; segítsük elő egyetemünk szegény
polgárait, é s az égnek dús áldása fog

szállni philantropikus törekvéseinkre,
és nem hiába fogtunk ma a szegények
aty j á hoz, ti S z. L éle k hez k ö n y örö g ni: . ,

"Emitte coelitus lucis tuae radium".
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Jeg y zet e k.

1) Ezen ábra egyike azon festészeti faldiszitvényeknek, melyek

~gyetemünknek ujjonnan kidiszesitett nagyobb termét ékitík, ~ Az

aula major t. i. az itteni egyetemen már évek 6ta oly roskadozó álla-

potban vala, hogy 1855 őlta, nem szolgálhatott többé ünnepies össze-

gyülekezések szinhelyéül. Az egyetemi tanács még 1857-ben Virozsil

Antal ideiglenes igazgatósága alatt szorgalmazzá annak elutasithatlanná.

vált kijavitását, de ez ügyekkoron nem emelkedhetett ki az eló'ké-

8zülö tervezések stadiumáb6I. Csak 1860-ban, midőn az egy~tem önvá-

asztotta tanácsa és rectora igazgatása alá került, sikerült az egyetemi

épület egyébb kitatarozásain kivül, a nagy aulanak is mind épitészeti

kijavitását, mind festészeti kidiszitését, és különbeni felszerelését ki-

eszközöIni; csak hogy az isteni gondviselésnek ugy tetszett, hogy az,

kinek buzgó közbenjárásának leginkább köszönhető a felszerelési mü

gyors és teljesen megnyugtat6 sikerülése, az időközben jobb létre át

szenderült vólt első választott igazgatónk bold, Márkfi Samú, bár kez-

dett müvének szerenesés befejezését tuléIte, azt maga személyében

ünepiesen fel nem avatathatta.

, A cs. k. közoktatási miniszterium t. i. 1860-ki oktober tü-én

egy ujonnan készitett terv -és költségvetés alapján az épület kijavitá-

sára összesen 13297 fort o. é. utalványozott , oly formán, hogy ezen

összegből 7565 frt 38 kr, a nagy terem helyre álIitására fordítassék,

Áchám János épitészet igazgat6sági mérnők müvezetése mellett a munka

1861-ki év nyári szakában teljesen be is fejeztetett. A terem az aka-

demiai tanács utasítása szerint czélfelelő csínnal szürkén szürkében

világos zöldmárványú szabad mezőkkel a pesti festész Hülz Károly

által lőn kifestve. A felső padolat közepén sz. Pál van ábrázolva, a

mint Athen városában az Areopagus előtt a keresztény hit igazait védel-

mezi, - A homlokfalon, a vörös bársonyú és arany passománttal sze-

gélyzett mennyezet fölött az egyetem czimere van a négy tanulmányi

kar és az egyetemi igazgat6ság sceptrumaivaI. A két oldalfalon a

hit- jog- orvossebészet- és a bölcsészet tudományok jelvényei láthatók.

A hátfalon végre szemközt a maradandóan felállitott mennyezettel,

mely mellé ssőszék elhelyezve van, az egyetem ujonnan alakitásának

3
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oromuriepe van feltüntetve, a mint az 1780-ban júníus 25-én a budai

vár kir. palotájában nagy pompával megülletett, é8 a mint az maga

idején Schmutzer által .tollrajzban élethüen le lön véve. Ezen egyete-

münk kisebb termében létező kis képről az egész jelenet nagyban az

előbb nevezett festő által a falra vitetett át, azon egyik toldalékkal,

hogy Mária Terézia felséges királynénk képe mellé jobbról első alapí-

tónk Pásmány Péternek arczképe, balról pedig egy keretben Lósy és

Lippay képei is oda festettek, hogy egyúttal azon nagyegyházférfiak

emléke is megdicsőitessék, kiknek egyetemünknek első megalapitását

(1635) és a jogkari tanulmányokkal való meggazdagitását köszön-

hetjük.

2) Hogy az angolországi collegiumok nem képesek az egyetemi

ifjuságot az erkölcsi feslettség elől teljes biztossággal megmenteni,

New m ann az egyetemek lénye is működése felől irt jeles munkács-

kájában tüzetesen megmutatja: Többi közt t. i. ezeket írja: Nincs An-

golhonban oly szilárd politikai hatalom, mint a collegium oké melyekbe .

a jővő földbirtokos, államférfi, jogtudos vagy' pap jelölt oly kerban

vétetik fel, midőn a kebellegfogékonyabb, a szívbeli hajlamok leg-

melegebbek, ajelIem legnemesebb, és a tiszteletérzet leghatályosabb, a

midőn teIvit az egész életre kiható szövetségek legkönyebben kötetnek

stb. A collegium növendéke, bármily legyen későbbi életpályája, a hála

és édes emlékek kötelékével csatolva marad a oollegiumhoz, ifjusága

ezen édenéhoz, és hallván, hogy a collegium ellen csapás intéztetik,

hogy annak tagjai védelmére folszóllitatnak, oly hur pendittetik meg.

szivében, melyet nem könyen elnémithatni , az esprit de corps benne

hatalmasan fellángol, és nemes fölindulásában készségesen siet ifjusága

és első mivelése kedves szinhelyére, hogy drágalatos collegium a érde-

kében tiltakozzék, szavazzon, aláirjon, egy szóval mindent elkövessen,

mi tőle Icitelik. Ilyformán a collegiumok ügye az egész országban

hatalmasan képviselve van, és gyökereit az egész országban szét fu-

tatja, melyeket rögtön csak forradalom lenne képes széttép ni.

De ennek kihatás a a collegiumokra épen -nem kedvező, mert ez által

arra indittatnak, hogy nem törődve a közvéleménnyel, a helyes cselek-

vés ezen leghatályosabb rugójával , és a kötelesség mulasztás ellen

szolgáló ezen legbiztosabb óvszerrel saját kínyük szerint cselekesznek,

mi által a eollegiumok magokra hagyva az utolsó században sajnos kö-

zömbösség és lomhaságba sülyedtek, nevelőintézetekből ápóldákká, sine-

curák és merőben klubbokká váltak,' a növendékek alig egyébbel tő- .

rődvén, minthogy inyük szerint jól éljenek. - A reájók bizott fiatalok-

ért ugy szólván mit sem tesznek, sőt azoknak teljes ssabadjogél-

vezet mellett még igen rosz példával szolgálnak, felügyelet rajtok

épen nem gyakoroltatván. Egyedül csak egy tekintély vehetett volna.

befolyást a collegium ok fékezésére, t. i. maga az egyetem, de ez az

utóbbi időkben merő névvé, puszta szabadalommá lett a testület és ha-

tóság minden erélye nélkül; és ezért semmi hatalmat nem gyakorolhat



a collegiumok utbaiga1fl>tására, és épen ezen viszszás viszonyban ta,

lálja a mondott szerző ~z angol egyetemek halálos betegségének fő-

okát, nézete szerínt nem a collegiumnak erős voltában s saját-

szerü hatalmában, hanem abban rejlvén a bajnak oka, hogy az

egyetemnek a Colegiumok felett nincsen semmi tényleges, valódi jóg-

hatósága.

3) Egyetemünk egyik érdemdus Nestora és felejthetlen tanára

Ben e azon 200 formton felül, malyeket szegény tanulők istápolására

hagyott, 2000 darab aranyból álló tökét orvostanárjelöltek tudományos

kiképeztetésére és egyéb egyetemi czélókra tetemes sommákat hagyo

mányozott, itt azonban csak a szegény egyetemi polgárok felsegélésére

szánt kegyes adományo zásokról szó lévén, azon fényes nevekről mint

Schwartner, Horváth, Pasquich, Imre, Reseta Csausz

emlités sem tétetett, kiknek az egyetem olyalapitványokat köszönhet,

melyek tiszta tudományos czélokra szánvák ; ez egyetemünk évköny-

veiben arany betülekel feljegyezve, a nevezett valamint egyetemünk

egyéb jótevőinek áldott emléke a hálás utókornak keblében aere peren-

nius bevésve lévén.

4) A bécsi jogászt segélyző egyletnek segélyezési mííködése leg-

jobban kitünik az évi tudósitásokból , melyek minden tanév kezdetén

nyilvánosságra szoktak bocsátatni, és a megelőzőtt évnek eredményeit

számadatilag tüntetile fel. Ezen a publicitásnak hódoló intézkedés kü-

Iönösen ajánlható, mivel efféle nyilvánságtartás a nagy közönségnek

részvétét csak felfokozhatja , e tudositásokb61 adakozásai hová fordí-

tása, és az egyleti pénzforrásokkal való 'lelkiismeretes sáfárkodás iránt

teljes meggyőződést merithetvén. Érdekes leend talán, az erre vonat-

kozó adatokat itt röviden közölnünk, - Az 185%-ki tanévben a se-

gélyzésre 1465 frt 90 kr, lőn fordítva, miből t, i. 1014 ft. 81Y.kr-

készpénzben és 451 frt 8Y. kr. étjegyekben (és pedig 2623 étjegy)

osztogattatott. A legnagyobb pénzosztalék , a mi ezen évben egynek

egyszerre jutott 21 frt a legkisebb 2 írt volt, az egyszerre egynek

adott étjegyek maximuma 30, minimuma 15 darabra rugott; 18'%.-ban

a segélyzésre forditott összes summa 1851 forintra ment, és pedig

1449 frt készpénzben, és 402 frt étjegyekben, ez utobbi sommán 2010

étjegy szereztetvén, ugy hogy egy-egy ily étjegy átlag 20·krajczárba

került, mely felette csekélynek látszó sommán bizonyosan a pesti

korcsmárosok is készek lennének tiszteséges ebédet szolgáltatni, ha

alkúképen arra számolhatnak , hogy egy-egy évben két és anyi ezer

ébédet ez áron liiszolgáltathatnak. Ámbár másrészt nem tagadhatni,

hogy :nálunk aligha hason takarékosság, a bökezüségre egyálta-

lán hajlóbb magyar ifjuság részéről várható, pedig ilyegyletelmél

csak szigorú takarékosság mellett czélt érhetni ! - A mi a segély-

zés ismétléseit illeti, az a két évnek összevetéséből legvilágosabban

derül ki;



hány izben

felsegélt egyének száma segitett elő felsegelt egyén

41 1 34

19 2 24

22 3 25

12 4 30

13 5 13

8 6 5

2 7 3

2 8 1

összesen119'" 135

A bécsi egylet rendes, rendkivüli és választmányi tagjai kBzt

több magyar névvel is találkozni, sőt 18$%o-ban a pénztárnok, ugy

mint a jegyzői teendőket teljesitő titkárok egyike magyar flatal mág- '

nás volt. - Nem felesleges talán még az összes egyenkénti ada-

kozásokat tetemesen felülmul6 adalékról említést tenni és az ama

szép somma, melyel 185%o-ban ajogászbáli-választmány adományképen

járúlt az egyleti szélhoz, t. i. 1114 forint ajándékoztatott a mondott

választmány részéről; ez nyilván ama- felesleg, mely a fedezett táncz-

vigalmi köItségen felül tiszta jövedelem gyanánt maradt; miután a

bécsi jogászok nem ingyenes tánczvigalmat szoktak rendezni, hanem a

belépti jegyeket illöen megfizettetik, és még is derekasan megrostálják

az ily jegyek után kapkodó vendégeknek tömegét , s semmikép sem

állitható , hogy a bécsi jogászbálok válogatott vendégfüzért nem

képeznének, - Az embertség nevében és j6tékonyság czégere alatt

eféle zsugoriságnak látsz6 tözsérkedés nagyon megállja a bírálatot, -

Említésre niélt6 még végre. hogy Bécs városa községtanácsa ugy

185o/g-banmint 18"Yoo-banszáz-száz forinttal járúlt az egyleti pénz-

alaphoz; ezek mint oly észrevételek, melyek az itteni egyetemen.

ha az Isten úgy akarja, letesülendő hason egylet részéről ujmutatás-

képen felhasználhatők,

5) Hogy az itteni egyetemen netán létesülendő segélyzö egylet

legelső teendői t. i. az alapszabályok szerkesztése iránt némi vezér.

fonal szolgáltassék, nem leend talán felesleges, a bécsi jogász-segélyző

egyletnek az alsó ausztriai helytartóság f. é. Augustus h6 9-én 32,915-

sz. alatt kelt intézményével jováhagyatott, szabatos, világos és mín-

den tekintetben czélfelelő" alapszabályait magyar fordításban tájékozás.

végett függelékképen közleni, rövid 22. szakaszban az egyletnek ösz-.

szes jogi szervezete valamint egyes tagjainak jogi állása tüzetesen és

kimeriWleg tárgyaltatván; az öt fejezetben foglalt 22 szakasznak tar-

talma e következtí :

185~-ban

hány izben ?

1

2

3

4
5

6
7

8

I. Az egylet c z é l j a és közegeiről.

1. §.

Az egylet czélja , az itteni egyetemnél bejegyzett, segélyre



7. §.utsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

-
szorulő és arra. méltó joghallgatoka.t készpénzbeli és természetbeni

segélyzésben részesiteni.

2. §.

Az egylet közegeit a tago~ adakozásai és a fenlévő tökék jö-

vedelmei képezik; és a mennyire a foly6 kiadásokat meghaladják, gyü-

mölcsözöleg értékesitendök.

II. A zeg y le ti tag o k r o 1.

3. ,§.

Az egylet rendes és rendkivüli tagokból áll. Rendes tagok az

,.itteni egyetemen beigtatottjoghallgatók, kik az egyleti pénztárba éven-

ként legalább 2 frt o. é. fizetnek; rendkivüli tagok az egyletnek

minden egyéb partfogói.

4. §.

A rendes tagok a választmány választásánal cselekvő és ssen-

vedő választasjoggal birnak ; a közgyüléseken a választmányt inter-

pellálhatják, inditványokat tehetnek, és a ssönyegre került Indít-

ványok felett szavaehatnak,

Ill. A zeg y 1e tiv á 1asz t mán y r 6 1.

5. §.

Az egyleti ügykezelés a közgyülésen egy évre választott 12

tagból álló választmányt illeti.

6. §.

A választmánya közgyülésen választott négy póttagból egészi-

tetik ki; ha ezek már beléptek, a választmány addig, mig 8 a köz-

gyülésen választott tagból áll, maga magát kiegésziti.

A válasdmánytagok évenként az iskolai év kezdetével keblük-

böl választanak elnököt és másodelnököt , pénztárnokot, könyvtárört

és két jegyzöt.

8. s.
Az egyleti elnök a választmányi és közgyüléseket egybehivja,

és vezérli, valamint az egyletet külfelé képviseli.

9. §.

A többi választmány tagok kötelmeit az ügyrendtartás szabja

meg.

10. §.

A választmány rendesen minden hónap végén az . elnök egy-

behívása folytán gyül egybe i különös Bürgös esetekben az elnöknek



j~gában állván rendkivüli ülést ,tartatni. Minden ülésről adékánság

értesitendő.

11. s.
A választmányi határozatok érvényére legalább 8 választmány-

tagnak jelenléte és a jelenlévőknek általános szavazattilbbsége szüksé-

gee , szavazat-egyenkor az elnök I illetőleg másodelnök döntő szava-

zattal bir.

12. §.

A segélyzések módja, és mind azon egyleti ügyek felett, melyek

nem az egyes választmányi tagok vagy a közgyülés körébe vágnak, a

teljes választmány határoz.

13. §.

A választmány köteles könyvet nyitni! melybe minden ren-

des joghallgató kivánalmai s sérelmi panaszait beigtathatja, mikre a

választmány legközelebbi ülésében felelni tartozik.

IV. A köz g Yü 1 é s r ő 1.

14. §.

A közgyülés az egylet rendes tagjaiból áll, és az elnöktől hiva-

tik egybe, és vezéreltetik.

15. §.

A rendes közgyülésen, mely szabályszerüleg az iskolai év kez-

detével összejön, a választmány mult évi müködéséről jelentést tesz,

és a kezdő tanévre a 12 választmányi és póttagok válásatatnak.

16. §.

Pótválasztás, vagy egyébb közfontosságú egyleti ügy forogván

fen, az elnök külön válaszmányi határozat alapján, szükség esetére az

iskolai év lefoly ta alatt is rendkivüli közgyülést rendelhet.

17. §.

Minden közgyülésnek jogában áll, egyik tag inditványa foly-

tán, az alapszabályoknak szükségeseknek látszó módosításai felett a

hatósági jováhagyás fentartásával, a szavazatok y'dnyi többségéveI ha-

tározni. Efféle inditvány .legalább 10 tagból támogatva eleve a választ-

mánnyal közlendő.

18. §.

A közgyülés minden egyéb határozatára elegendő a jelenlévők-

nek általános szavazattöbbsége.

19. §.

.Közgyülés csak a dékánság' megelőző jo váhagyásával hivható

egybe.
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V. A fel ügyel e t é s fel osz lá s r 6"1.

20. §.

Az egylet a jog-karbeli tanártestület ez idei dékánjának fel-

ügyelete alatt áll, ki maga helyett helyettest rendelhet ; mindkettő jo-

gositva van az ülésekben részt venni és az egylet irataiba betekinteni.

21. $.

Az egyleti viszonyb61 saármaső villongásakat a választmány

intézi el, melynek határozata ellen a felebbezés a közgyüléshez tör-

ténhetik.

22. §.

Az egylet feloszlása esetére a fenlévö alap a jogkari tanártes-

tületnek kiszolgáltatik ösztöndíjak alapitásául az itteni egyetemen lévő

szükölködö joghallgatók számára.


