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AZ EGYHÁZI TÖRTÉNELEM NY. R. TANÁRA S A HITTUDO-

MÁNYI KAR E. 1. DÉKÁNJÁNAK

A L E L É P E T T N A G Y S Á G O S R E C T O R H O Z IN T É Z E T T

BESZÉDE.
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Egy éve mult éppen, hogy nagyságodnak rectori

díszes hivatalába történt beigtatása alkalmával én vol-

tam szerenesés tolmácsa lehetni azon közös örö'mnek

és lelkesedésnek, melylyel az akademiai tanács, a ta-

nári karok és az egyetem összes polgárai ~működése

elé néztünk; kifejezést adhatni a reménynek, várako-

zásnak és bizalomnak, mely mindannyiunkat eltöl-

tött, és ma, midőn nagyságod bucsut vesz, lelépve

mélt6ságának fényes helyéről, .hogy azt a megkez-

dendő tanévre ~ jogi karból választott épp oly érdem-

dús utódjának engedje át, ismét nekem jutott a tiszt,

az egyetem nevében mondani hálát és köszönetet azért,

hogy egy éven át oly kitünő bugalommal, lánghév-

vel , lankadni nem tudő igyekezettel vezette összes

ügyeinket.

Nagyságodat üdvözölvén, fülönösen azon" tulaj-

donára ngyelmeztettem egybegyült tisztelőit, melyet

egy ily nagy testület kormányzásában fő és nélkülöz-

hetlen kelléknek szükség elismernünk, a lelkiismere-

tességre, mely a hivatásszerü kötelmek, még a kiseb-

beknek is és csekélyebbeknek látsz6k pontos teljesíté-

sében nyilatkozik, az odahatásban , hogy az egy cél
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felé törekvőket , ugyanazon téren működőket hason

buzgalom éleszsze , hason kötelességszeretet Ielkesítse,

és végre ernyedetlen fürkészéséhen mind annak, mi a

közj6ra irányul. M i, kik éppen most hallottuk, és pe-

dig élvezettel hallottuk nagyságod zárjelentését, mely-

ből akademiai egy évi életünk összes moszanatairél

oly hiven értesültünk , már e végszámadásb61 is öröm-

mel tápasztaljuk, hogy a lefolyt évben' nagyságod

bölcs vezetése mellett az egyetem kormányának kere-

kei nemcsak meg nem akadtak, hanem szakadatlanul

és szabályszerüen haladván akititzött cél felé, szép

eredményeket létesítettek.

De hogy nagyságodba helyezett reményünk és

bizalmunk alapos volt, arról leginkább tanuskodhat-

nék azon szűkebb testület, mely ma. nagyságoddal
r

együtt lép ki hivataloskodása köréböl, hogy a biza-

lom uj választottjainak adjon helyet, az akademiai ta-

nács. Sokoldalu tevékenységre van e testület h~v atva,

az egyes karok ügyei és érdekei itt. mint föllebbezési

helyen tárgyaJtatnak, vitattatnak meg ujra, és ha leg-

tisztább szándék és jóakarat lengi is át minden tag-

jait, a felfogás különfélesége kikerülhetetlenné teszi

a vélemény- vagy meggyőződés-különbséget i ekkor

nehezebb a szokottnál állása annak, ki a tanácskozás

folyamának intézésére, igazgatására van hivatva. Ne-

héz igen, de tanuskodhat~nk mellette , hogy nagysá-

god legyőzte eme nehézségeket , mert szabályrendele-

teink , ügyrendtartásunk volt azon vezércsillag , mely

után indult, és midön igazságos törekedett lenni min-

dig, nem felejtkezett meg a méltányosságr61 sem.

Nagyságod kormánynoki tisztkedésa minden ágaiban

és minden szakában szem előtt tartá, és a n~gyságo-



37

dat mííködésében gyámolítani hivatott tanács által is

szem előtt tart at ni ohajtá azt, mit a római szőnok min-

den közhatóság főköteime gyanánt állít föl, midőn

mondja: "Est igitur proprium munus magistratus , in-

ielligere, se gerere personam civitatis , dobereque ejus

dignitatem et decus sustin ere , servare leges, jura de-

scribere , ea fidei suae commissa meminisse" (Cicero'

de offic. 1., 34.). Igen, az egyetem dísze és méltő-

sága, a törvények szigoru megtartása és jogaink meg-

őrzése volt az, mire nagyságod minden gondja és tö-

rekvése irányult.

Nem volna nehéz azt, mit itt egész átalánosság-EDCBA

b an érintettem csak, részletezve kimutatni, és nagy-

ságodat mffködésében lépésrőllépésre, nyomról nyom-

ra követve szavaimat igazolni, de ismert szerénysége

mértéket tartani parancsol. Nem is akarok e korláton

túllépni, de mindenről hallgatni mégis a hála kötel-

me tilt.

A tudomány szépségének és szükségeségének hir-

detése , annak szerétetére és míívelésére való serken-

tés volt tárgya azon emelkedett szellemű beszédnek,

melylyel mtgyságod hozzánk beköszöntött, és az igaz,

vallásos, keresztény tudomány dicsőítése az, mi egye-

temi ünnepünknek legnagyobb fényt kölcsönzött.

Nagyságod azonban sohasem volt kizarőlagosan a

szép szavaknak embere, hanem a "qui fecerit et docue-

rit" vezér-elve nyomán indulva szavainak tettekkel is

iparkodott nyomatékot adni, érvényt szerezni, örö-

mét és boldogságát abban lelvén, hogy a közjóért ál-

dozatot is hozhat. Hozott is azon célra, melyre ugyan

hivatásunknál fogva mindannyiunknak törekedni kell,

de melynek elömozdítása az egyetem első emberét
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leginkább megilleti. ÉR nagyságodnak e tekintetben

is ritka alkalom kinálkozott.

Az orszégban több éven át nem látott fejedelem

Budapestre jövetel ének híre fölvillanyozólag hatott

minden irányban. Összes reményeink e boldogító ese-

ínény teljesüléséhes voltak fűzve. A haza szebb jövő-

jének, ezer és ezer érdek kielégítésének zálogát benne

birta. A remény ténynyé, a hír valósággá lőn, és ama

szép napokban, melyek emléke felejthetetlen leend,

magyar kir. egyetemünk is szerenesés volt Ő cs. kir.

apostoli Fölségét falai között fogadhatni, neki hódolni.

Nagyságod gondoskodott arról, hogy e fogadás fő-

tanodánkhoz méltó legyen: Az éljenek ezrei 'között,- a
lelkesültség tetőpontján szülemlett meg nagyságod ne-

mes szfvébon az elhatározás, hogy meg fogja örökí-

teni ez örömnap kedves emlékét. Ritka bőkezüséggel

ezer és ötven forintot tett le a tudomány oltárára, hogy

gyümölcsét karon kint fölváltva élvezze az, ki szorga-

lom é!'ljö magaviselet által leginkább kitünteti magát.

A jő , a nemes tett önmagában viseli jutalmát, nagy-

ságod sem ohajtott mást, minthogy az egyetem szf-

vesen fogadja a jö viselet és a tudoményszeraés leg-

főbb és leghatalmasb eszközének - a szorgalomnak

előmozdítására irányzott ösztöndíjat. Azonban nem-

csak főtanodánk fogadta hálás kebellel nagylelkü ál-

dozatát, jegyzőkönyvileg tartván meg emlékét az utó-

dok számára; hanem ,miről osztatlan örömmel érte-

sültünk , Ő Fölsége magyar kormánya is köszönetét

jelenté nagyságodnak.

Meglehet győződve nagyságod arról, hogya ki-

tüntető elismerés, melyben részesült , közös 'örömmel

tölt el mindannyiunkat; úgy tekintjük azt, mint a
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mely nemcsak egy tényre, hanem nagyságod egész

évi mííködésére vonatkozik, me1y mivel áldásos volt,

méltó arra, hogy emléke, megöristessék évkönyvcink-

ben. Igen! akár egyetemi ügyeink, a kezelés rendes

azabályszerü folyamát , akár tudományos céljaink e1<5-

mozdítására irányzott törekvéseit, vagy nemes lelkü

áldozatkészségét tekintjük: méltő okunk van a nagy-

ságod bölcs igazgatása alatt lefutott tanévre megelé-

gedéssel tekinteni vissza, és szfvünk mélyéböl ohaj-

tani , hogy lelépő rectorunk <5nagyságát, ki bizon-

nyára ezentul sem fog megszünni egyetemünk díszét

és javát minden t<5Jetelhető m6don elömosdftani , az

ur Isten éltesse!
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