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Tizenhét év óta, ez órában először van a böl-

csészeti karnak szerencséje, a maga kebeléből válasz-

tott Rectort ez egyetem igazgatói székébe emelve

látni; s e hosszú szünét után nekem szerenesém az

öszves egyetem bizodalma emberét Nagyságodban, e

testület nevében, üdvözölnöm.

Nem az idösbség tekintete az, Nagyságos Úr, meÍy

Önt e székbe hívta meg: az egyetem választóinak e

részben szabad kezök van; - nem is a barátság su-

gallata, mely minden alkalommal él előszeretete tár-

gyát, az ügy tekintete nélkül is, ki tüntetni : négy

kar férfiai' egyesültek Ngd felemelésében , kik közöl

legtöbben Önben csak a tudóst, a tanárt, a jellemet

ismerik, és másmás életfeladás , kar és körnél fogva

Önhöz nem kötve, semmi szorosabb viszonyban Ngd-

dal nem állanak: csak az érdem,' az erény, s az er-

kölcsi becs iránti tisztelet az, mely Önt a legmagasb

méltóságra emelte, rnelyre egyetemi tanár, társai közt,

mint olyan felhághat. S így, - ismétlem, - nem a

jő sors, nem a kedvezés, hanem a köz bizo da-
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lom férfiát van szerenesém ügy társaim nevében ü d -

vezelni,

Ha ez alkalommal egyedtil szívem sugallását kiván-

nám kővetni ; ha nem ismerném Nagyságod tulajdonai

azon egyik legszebbikét, mely szerint ambitiőja : a ja-

vallást inkább kiérdemelni, mint szemben meghall-

gatni: úgyt u dom á nyá t magasztalnám, .mely nem

ragyogni, hanem használni vágy; mely nem szorítko-

zik a meglevőnek elsajátítására, hanem folytonos el-

mélkedés, nyomozás, türelmet és fáradságot igénylő

kísérletek által a tudottnak körét gazdagítani törek-

szik, s melynek egy hiánya - ha azt hiánynak

neveznem szabad - a valódiság azon túlmérté-

ke , mely a felfedezés és találmány örömei felett,

megfelejtkezik neve érvényesítéséről, sőt, szerénységé-

ben, megfelejtkezik arról is, hogy dicsősége ami di-

csőségünk is; - magasztalnám azon m un k áss ágo t

é s ügy sze re tet et, mely tudományaközlésében, a

műhelyben és tanszéken, tartalékot, sőt határt, nem is-

mer; - s nem kevesbbé azon ritka em b ers éget,

mely - sine odio et invidia - az idegen becset mél-

tányolva elismerni; az idegen gyengeséget szeretettel

elnézni; segélleni, tűrni, mindenütt s mindenkor kész;

ártani - nem tud. Ezek helyett szorítkozom azon

remény kifejezésére, melyet Nagyságodhoz kötünk -

sőt, nem remény, hanem azon meggyőződés nyílt tol-

mácsolására,melylyel a Nagységod kormányának előre

örvendünk, .mert folytatása lesz azon kormányzatnak,

mely a Márkfi, Pauler, és Sauer neveket ez egyetem

legédesb - sőt büszke - emlékezeteivel örökre ősz-

szeszőtte. - Mint ők, úgy leszen Nagyságod is a ha-

ladás buzgó pártolója, tanácskozásaink bölcs, nyúgodt
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intézője, ez intézet javának gondos előmozdítója, díszé-

nek méltóságos őre, a szép rend s a collegiális viszony

melegkebli:í áp olőj a , mindnyájunk barátja, s az ifju-

ságnak, jósággal és példával, atyai vezetője.

Mozgalmas, mert átmeneti, időt élünk. Ez egye-

tem, romjain áll oly intézvényeknek , melyek már

akkor el voltak maradva a kor színvonalától, midőn

életbe léptek. A sokképen kerlatolt közoktatás, az egye-

temen kivűli hatalom által 1'6. parancsolt vezérköny-

vékhez kötve, állván yos jellemet nyert volt. Vég szük-

ségtől hajtva, tíiretve inkább mint törvényesítve s ha-

ladásra buzdítva, s azért félve, történtek eltérések:

a formában, az anyagban - nem egyszersmind a szel-

lemben : ez nem volt szabad. - Szomorú idők követ-

keztek - de egy érdemet nem tagadhatni meg ezek-

től: a tan emancipátiója, az egyetemnek egyetemi

színvonah· a emeltetése érdemét, S ha még is a si-

ker még nem teljes, ha részben árnyoldalok mutat-

koztak is : okaik egyedtil ~ reform rögtönségében, az

időnek készületlenségében voltak. Azonban a reform

mag a kezdett magának nevelni eszközöket, s bár

le ezd e t t csak, - s bár ezért a haladás lassú még-

de biztos; s hogy az mielőbb teljes is legyen, maga is

reformot - azaz nemzeti sajátságaink számbavétele

mellett némely módosításokat követel- de nem visz-

seatérést a régihez. Érzi ezt az egyetem, és nem csak

érzi, hanem tapasztalja, tudja, sőt akárhányszor ki is

mondotta szerit meggyőződéskép.
3*
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Lehet, hogy a reform módosítása kérdését - de

megtartva annak a lap j ait - a szükség, az orszá-

gos viszonyok, felsőbb akarat, tán nem sokára, tán

épen Nagyságod kormányszakában, fogják ismét sző-

nyegre juttatni . .Az egyetem szereneséf kivánhat ma-

gának Nagyságodhoz e téren is. Barátja mindenek fe-

lett az igazi haladásnak, és, melytől az függ, az egye-

tem diszének ; ismerője a kor követelményeinek, s

mint régi, tapasztalt hirdetője a tudománynak, ifjusá-

gunk képességei. szükségei és erkölcseinek, melyek te-

kintetbe nem vétele a tanreformoknál mindig meg-

bosszúlja magát még pedig azok kárával, kiknek

számára terveztettek : Nagyságod vezérlete ~ közre-

működése mellett, javaslataink, szem előtt tartva

a cél-, kor- és nemzetszerűséget , s így azt, mit az

egyetem fő érdeke, mely nem más mint a tudományé,

követel, meg fognak e fő érdeknek felelni; s ha

Isten is úgy akarja, sikerrel koronázva, a tudományos

haladás gyors és hatályos menetelét biztosítani. Ez az,

mi iránt Nagyságodnak a tudomány szeretetétől átha-

tott és emelkedett gondolkodása nem csak reményt

nyújt, hanem meggyőz - és megnyugtat.

S e meggyőződésben, valamint azon szeretettel,

melylyel Önhöz ragaszkodunk, újra is üdvözlöm Nagy-

ságodat kormányzói székében. Egy új, és szép, kötést

kötünk mi mai nap Nagyságoddal, a legnemesebb ér-

dek egységében is szépet, mely, habár külső formájá-

ban rövid időre szól is - mert egy év vajmi kis rész

a nagy idő folyamában! - lehet, hogy nem fog egye-



37

temünk s a közoktatási ügy történetében nyomtalanúl

elenyészni. - Hogy azonban azon lánc, melyet

most a külsö viszony köztünk szorosabbra fliz, túl

élendi e rövid évet, azt ugyan nem csak 6hajtjuk, ha-

nem szent hittel hiszszük is.

S e hitben hadd kezdjük meg a nemes munkát

újra, buzgón, egyetértéssel Nagyságod óhajtott veze-

tése alatt! s e végre tartsa Isten Nagyságodat erő-

ben és egészségben most, és minél tovább is közöttük!




