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Nagyságos egyetemi igazgató úr!srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nemkönnyü határozottan eldönteni, új jogok és

szabadalmak nyetése tölt e be örömmel inkább, és

serkent áldásos munkásosságra egyeseket úgy, mint
testületeket; vagy az egy időre elveszett és hosszabb

nélkülözés után ismét visszaszerzettek ? - Ha azon
nyilatkozatokra, azon Ielkesedésböl eredt, és épen

asért ismét közlelkesedést szülö, emelkedett szellemű

beszédekre tekintek vissza, melyekkel több év óta e
teremben magyar kir. tudomány-egyetemünk újon vá-
lasztott kormánynokai díszes méltóságuk jelvényeinek

átvétele, beigtatásuk alkalmával üdvözöltettek , az
utóbbit vagyok hinni kénytelen.

Az üdvözlő dékánok mindannyian kötelmüknek

hitték kifejezést adni ama megelégedéssel párosúlt
<örömnek, melyet a választási, az önigazgatdsi jogok

visszaadása mindannyiunkban keltett. f:s magyará-

zatra alig is szorúl, bizalmunk férfiainak, önválasz-

tottainknak mért hódolunk, vezetésökre mért bizzuk

szfvesben magunkat, és ügyeinket. A hittani kar a

"restitutio in integrum ota" ha mégis így szabad ne-
veznem, kebeléböl az6ta niásod ízben adott Nagysá-
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god személyében egyetemünknek igazgatót, és sor

szerint én levén hivatva üdvözlésére, nem tehetem,

hogy nyomatékkal ne csatlakozzam hozzájok ez ün-

nepélyes órában. - És ha It jogokkali helyes, és a

közj6 előmozdítására intézett élés azok meggyökered-

zésére és biztosítására szokott majd mindig vezetni,

úgy egyetemünk négy évi választásaiban a jövő biz-

tos zálogát is bírja: mert férfiakat ültetett a rectori

székbe, kikre bármily egyetem nyugodtan bizhatná

ügyeinek vezetését, kikre mindannyian büszkén te-

kinthetünk vissza .

. Nagyságod is ugyanazon egyetem, honunk első

tudományos intézetének, az összes karok képviselői-

nek választottja, a közbizalom embere; és az általá-

nos öröm, melylyel választása fogadtatott, reményt

nyújt, de nem - nem reményt csak, hanem azon szi-

lárderős meggyőződést, hogy egygyel ismét szaporo-

dott azok száma, kik tudomány-egyetemünk élére ál-
lítatva, és annak felvirágzását szívükön hordozva nem

a mélt6ságnak örvendenek, melylyel felruháztattak,

hanem az általa adott alkalomnak mennél tágasabb

körökben üdvöt és áldást terjeszthetni.

A félelem, nehogy ,legjobbjaink ismert szerény-

ségét sértsük , visszaszokott tartóztatni attól, hogy je-

lenlétükben felemlítsük érdemeiket, melyek hirdetésre

egyébként nem szorulnak, mive] általán ismertek.

Megvallom én kevésbbé vagyok hajlandó e nézetnek

hódolni; mert habár tudom, hogy oly választótestület,

mint aminő az, melyNagysagodat közakarattal emel-

te a rectori székbe, nem tartozik szükségkép indokai-

val a közvélemény forurna elé lépni; mégis nagyfon-

tosságúnak , szerfölött előnyösnek tartom, ha legalább
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i't~e díszes gyülekesetben , egyetemi polgáraink Jelen-

létében mutathatjuk be választottunk at , kit a tudo-

many .küzdterén kedvező, vagy ha úgy kellene, ked-

vezőtlen körülmények között is, mint vezért egy éven

.fit követni hivatva vagyunk.

. Nem akarok, nem is akarhatok azon általános

emberi , keresztényi, papi, és polgári erények elöso-

rolásába és magasztalásába bocsájtkozni 1 melyek

ugyan szélesebb körökben is ismeretesek, de melyek

kűlönösen a Nagyságoddal szerosabb viszonyban' ál-

lók, és egy téren működők köztiszteletét és elismeré-

set már rég kivivták magoknak; csak azt légyen ne-

kem megengedve Nagyságodra vonatkozólag érinte-

ne?l,- miből én ingathatlan reményt meritek 1 hogy

ügyeink vezetését biztos kezekbe tettük.

Van a keresztény erkölcstan szótárában egy szó,

egy kifejezés, mely öszletét foglalja magában azon

nem kizárólag adott 1 nem is egyedí'íl szerzett 1 hanem,

részben felülről nyújtott, részben tart os törekvéssel

szerzett tulajdonoknak , melyek, ha a szellem tehetsé-

ge járul hozzájok - ha nem is zajjal és tüntetéssel-

rendkivüli sikert szoktak eredményesni 1 és ez - a

lelkiismeretesség. A hivatásszerű kötelmek pontos, és

még a kisebbszerűeknek , csekélyeknek , fontossá.gnél-

külieknek látszókban is teljesítése ; az odahatás 1 hogy

az egy cél felé törekvőket, ugyanazon téren működő-

ket is hason lángbuzgalom élessze, hasonló köteles-

ségszerétet buzdítsa; megbecsülése az érdemeknek a

személyek fölött, és a személyeknél jobban; ernye-

detlen fürkészésa mindennek, mi a közjóra irányúl ;

igazságszeretet, és ami nélkül ez nem volna tökéletes,

az igazságosnak és jogosnak ismert nyilt bevallása és



nunden körülmények közötti megvédése, ez az, mit

én csak a szent kereszt tövénél sarjadshatott igas.Iel-

kiismeretességnek tekintek, melyet Nagysá.godban

megismerhetni c és megszerethetni szerencsések va-

lánk. A hittani kar ugyan már régebben, de különö-

sen öt évelőtt először megválasztqtt dékánjának más-

félévi mííködésében H~z egész egyetem mint az acade-

miai tanács ta,gjápan.

- A, fájdlllom "nelllcsak könnyeket csal, szemeink-

ből , .de.pansszra nyitva meg -az ajkakat az ékesszól-

lás varázsával is nem egyszer raga~j~ el a kebleke~, és

tisztelettel telünk el azokjrént , kik a közveszteségnek

legjobb tolmácsai. ,l\fi is nagy.halottat-sirattunk évek

előtt, Nagyságodnak a hittani -karből mint. Rectort

közvetlen elődjét annyi szépet igért működése befeje-

zése előtt szőlitotta ki az Úr övéi köréböl. Szónok kel-

lett, .ki nagy halottunk nt hozzá méltőan magasztalja,

pap kellett, ki. az önfeláldozás és onmegtágadásban.

példényszeríí pap és szerzetes lelkületét, , egész életét

megérthesse, tanartársra volt ,szükség ,. ki az istené-

szet öröIs)gazságait, a;t~dományok tudományát ,a

mily alaposan ~p oly kedvesen l;1irdető tanarmííködé-

sét egész érdemében felismerni és feltüntetni tu4ja;

és ki elött volna ismeretlen, hogy a kit kerestünk,

megleltük Nagyságod -személyében ,: kit' már akkor a

közbizalom a boldogúltnak helyébe a proreotori mél-

tóság viselésére, meghívott.

Nem ritkán történik, .a múltés jelen egyiránt ta-

-nuskodik arró.!" hogyalegnemesb ügy, a legszAntebb

érdekek előmozdítására intézett törekvések, magasz-

tos eszmék, .~ legéletl'e~a16bb ter~ek hajótöréstsz~n-

vedtek a kitartas , a jóbani következetesség és szikla-



'erős szilái"dság hiányának szirtjein. Miben 'százan a

legértelmesbek'közöl mint célravezeWben megegye~-

tek, ininek keresztíílvitelére ezeren lelkesedéssel vál-

lalkoztak, rom ba dült , a mű a tökéletes siker elötti

utolsó percben megakadt, mert hiányzottak a most

említettem. tulajdonok a vezetőben, a föbén , kinsk

erőt és életet kelle vala, önteni az egész test szervezs-

tébe, Minekünk e tekintetben is örvendeni méÍtán

okunk van" mert ki Nagyságodat csak egyetemünkö-

ni tizévi működése óta ismerni szerencsés, tudja, hogy

bármilyakadályokkal szembe szállani soha nem rette-

gett, és az üdvösnek és jogosnak ismert elnyerésére

egész odaadással, és minden szabad eszközökkel fára-
dozott. r-

Többször remény és forró óhaj alákjában nyert

e helyen is kifejezést azon vélemény, hogy tanügyünl{

életbevágó pontokban üdvös változást fog nyerni, hogy

egyetemi közigazgatási ügyeink újbóli saervezése , 'és

a kor igényeihezi módosítása küszöbön van; az ügy

sokkal fontosabb, és sokkal több időt veend igénybe,

mintsem hogy egy rövid év alatt befejeztethetnék, ae

ha mégis megtörténnék , hogy Nagyságod kormány-

zata alatt venné kezdetét, hisszük, hogy N agysá.god

megmutatni fogja, tniként a hittudós sem irtózik a

természetüknél fogva változásnak kitett " valtozaet

igénylő dolgok korszerű átidomitésátdl, a való hala-

dástól az igaz, jó, és szép felé -- habár a reform bi-

wnyos neme irányában kell hogy ellenszenvvel visel-

tess --í szfvesen fog csatlakozni a nagy munka ].;e-

resztülvitelére , úgy azonban ; hogy szem elől soha

nem tévesztendi , tniként a tovafejlesztés, a multnak it

jelenneli helyes összekötése és egybeforrasztása ko-

r)
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rántsem igényli százados jogok és igazak feladását, és

hogy ruindenek előtt az egyetem örökké felejthetlen

emlékű alapítóinak meg nem másítható szándékuk ka-

tholikus királyi egyetemünkön folytán érvényben ma-

radjon. "Mementote operum patrum, quae feceruni in

generationibus suis, et accipietis gloriam magnam , et'

nomen aeternum" (Mach. 1. k. 2.).

Nagyságod az új akademiai tanács tagjaiban régi

ismerősökre talál, kikre minden" körűlmények között '

számíthat, és biztcsan támaszkodhatik, kik örömmel

és készséggel fogják megosztani Nagyságoddal a mun-

ka fáradalmait a közös törekvés dús eredményeinek

biztos reményében, a teljesített kötelesség kedves tu-

datában inkább, mint az elismerés édes en jutalmazó

babérjaiért , habár Nagyságod kormányzata alatt erre,

is bátran számíthatnának.

Foglalja el tehát Nagyságod .az egyetem igazga-

tói székét, és vegyeát a méltőségát megillető jelvényt,

melynek lánca legyen jelképe azon széttéphetlen köte-

léknek , mely Nagyságodhoz szerétettel és a legőszin-

tébb ragaszkodéssal füzendi négy testvérkaraink ta-

nárait, és az összes egyetemi polgárokat , hogy szent

egyetértésben és lankadhatlan buzgalommal halad-

hassunk bizonyosan nem rögnélküli pályánkon, a val-

lás védő szárnyai alatt egyedül bizton haladó t udo-

mány ösvényein.


