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A tudományegyetemek befolyása a világ polgá-

risodására és műveltségére kétségbe vonhatlan tény.

És habár nem könnyü dolog is azt teljes kiterjedésé-

ben s összes hatásaiban pontosan meghatározni, ha-

sonló lévén az ama jótékony esöhöz , mely csendesen

hull alá a kiszáradt tájra, s rétet és mezőt megtermé-

kenyit , azért azonban nem kevesbbé bizonyos s el-

vitázhatlan e befolyás.

Ugyanis gondolkozó lény lévén az ember, mind-

ennek a mi szellemére közvetlenül hat, befolyást kell

gyakorolnia sorsára. Ha az embert akarjuk megnyerni,

annak mindenek előtt szellemét kell birnunk , ha át-

alakulását akarjuk eszközölni , az eszméket kell kü-

lön czélpontúl használnunk, mert a természet törvé-

nye úgy akarja, hogy az igazságok ragályos ok le-

gyenek; s hogy az eszmék azonképen mint a viz

egyenlitésre törekedjenek.

Innen van, hogy nagy változások az emberi tár-

sadalomban mindig az eszmék országából veszik kez-
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detöket, és minden a mi ezekkel ellentétben, vagy

ezek nélkül jön létre gyenge, vagy rövid életű.

Az eszmék magasztos tárházai pedig a tudomány-

egyetemek, ezek egyesítvén ,magukban az ismeretek,

hagyományok s műremekek drága kincsét, képezik

ama nagy szellemi árupiaczot, hol a világ polgáriso-

dásának s műveltségének gazdagsága fel van halmoz-

va; innen tör magának utat kifelé a világosság s

élet, hogy megvilágítsa s termékenyítse a zűrt, mely-

ben a világ létezik. A tudományegyetemek terjesztik

a hasznos ismereteket , előmozdítják az elmebeli mű-

veltséget, ezen biztos elődét az emberi javulásnak ,

siettetik azon fényes nap felderülését , midön az álta-

lános tudalom virradása a nagy társasági pyramis al-

jár61 is elfogja oszlatni a lusta, nehézkes g<5zöketi és

ekként a társadalom fokozatos nemesítésével feltün-

tetik ama boldogságot, mely minden tudásnak vég-

czélja. l\1űködésökben vezércsillagul szolgálnak a

nagynevű ir6 eme szavai: "Homines ad deos nulla re

propius accedunt, quam salutem hominibus dando i

nihil habet nec fortuna tua maius quam ut possis, nec na-

tura tua melius quam ut velis servarc quam plurimos. "

A tudományegyetemek ezen üdvös hatásában

keresendö szerintem egyik jelentékeny oka ama di-

cséretes intézkedésnek is, mely szerint a köszönet és

hála érzelmeinek ünnepélyes tolmácsolása mellett vá-

lunk el azon férfiaktól, kiket a bizodalom ezen inté-

zetek vezetésére meghivott. Maga a római senatus is,

midön az ifjuság aR6mába jött három nagyhirű athe-

nei bölcs- s követhez a tisztelet külömbféle jelei közt

csődült, j6váhagyta a h6dolatot oly férfiak irányában,
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kiknek tehetségök az erkölcsök szeliditésére, az em-

beri ismeretek gyarapítására szolgál.

Tisztem hivatásához tartozik eme kegyeletes in-

tézkedésnek e perczben megfelelni. Szabad legyen e

feladatom megoldásánál a czélommal szükségkép ösz-

szefüggö tárgyakat gyengeség s előitélet nélkül fejte-

getnem. Törvényül szabván magamnak csak az igaz:-

ságtól valnom ftlggővé, úgy vélekedtem, hogy ezen

gyülekezettel szemkozt nincs igazság, melyet nem le-

hetne kimondani , nincs itélet , melynek hozatalátói

tartózkodnunk kellene.

A történet egynél több példát mutat fel, hogy

az általános eszmék s a nagy példák nevében végre-

hajtott ujitások azért szenvednek hajótörést, mert

nincsenek elégséges tekintettel a valóságos tényekre.

Ez oknál fogva a lefolyt tanév akademiai tanácsának

mííködése ideje alatt számba kellett vennie a közszel-

lem és az ellenállási erők ~mapotát, midőn azt óhaj-

totta, hogya tudományegyetem a század és a nem-

zet szellemében hazánk javára töltse be hivatását.

Azon kellett lennünk, hogy a közszellem által tá-

mogattatva szilárdul és változatlanul járjunk el köte-

lességünkben', biztos s háborítlan utat engedvén a jó-

zan értelemben felfogott akadémiai szabadság folyamá-

nak; de egyszersmind azon is kellett lennünk, hogy e

folyam se jobbról, se balról ne csaphasson ki, s hogy

sebességét a körülmények józan felfogás", nyugodt

megfontolás s tapintatteljes ildomosság mérsékeljék ,

nem gondolván egyébkint sem a tulzök megtámadá-

saival. sem a mozdulatlan stabilitás hiveinek gáncso-

lodasaivál.
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Mert az idétlen ujítások s a stabilitásnak tulságos

eszméi egyiránt veszedelmesek. Ez két oly hiba, melyek

közös forrásbél származnak. A közssellemet előre, vagy

hátrafelé erőszakolni annyi, mint a közszellem jogait

fel nem ismerni. Vannak, kiket a "regeneratio" szó

mindennek felforgatására ösztönöz, vannak kiket e

sző "stabilitás" mindennek helyreállítására buzdít. De

helyreállítani azt, a mi megszünt lenni, csak más

neme az ujításnak. Ha az idő által lesujtott hibák

ujra akarnának megjelenni, reánk nézve fonák uj-

ságok fognának lenni. Valamennyi erkölcsi erő visz-

szahatvén ellenök, helyreállításuk csak rövid ideig

tarthatna. És azért a mint sikertelen, úgy veszélyes

azon eljárás, mely a szükséges javitásokkal szemközt

ellenállást hirdet, mert szakadást idéz elő, és gyászos

végzete mindent a mi jó elmérgesít, és mindent a mi

ro sz előteremt . .Az institutiókat idomitani kell az idők-

höz. Nem szabad makacsságunkban feltartanunk azt,

a mi összeroskad, de nem szabad szerfelet sietnünk

megállapítani azt, a mi jelentkezik. Kötelességünk el-

járni napról napra abban, mit nap nap után követel,

s midőn az értelmiségi szabadságot, a minden java-

kat előkészítő szellemi szabadságot megerősítjük, ma-

radjunk hivek az igazsághoz, melyhez valamennyi

korszaknak van joga. Mi átmeneti ivadék vagyunk, mi

küzdünk, hogy mások diadalmaskodhassanak. -

Azonban a tanszabadságot , az ujabb kor eme

fényes vivmányát akként véltük ápolandónak, hogy

midőn szolgálatot teszünk jelen társadalmunknak ,

egyuttal az igazság s rokonszenv érzelmeit ébresszük

fel régi emlékeink, egykori erkölcseink és azon haj-
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daní magyar társadalom iránt, mely munkásan és di-

csőségesen élt nyolcz századon át azon polgárisodási

örökség betakarítására , melyet nekünk hagyomá-

nyozott.

Mert sulyos bajnak és nagy gyengülésnek jele,

ha valamely nemzet megfelejtkezik multjáról, vagy

tiszteletlenséggel viseltetik iránta. Ha a nemzet szám-

ba nem veszi historiáját, ha elhiteti magával, hogy

polgárisodásának százados elemeihez már semmi köze:

akkor nem alapít uj társadalmat, akkor a mit csinél ,

az a forradalmi állapot örökitése, Midön a nemzedé-

kek, melyek a hazát egy pillanatra bitorolják, botor

döIyfökben hiszik, hogy az kirekesztőleg önmagoké,

és hogy a mult szemben a jelennel, az a halál szem-

ben az élettel; midön ehhez képest visszautasítják a

hagyományok hatalmát s a kötelékeket , melyek nem-

zedéket nemzedékhez csatolnak : akkor megtagadják

az emberi nem jellemét, becsülerét s hivatását; sa

mely nép ezen buta hibába esik, annak az anarchiába

is kell esnie, az tönkre fog jutni, mert Isten nem türi,

hogy műveinek természete és törvényei félreismertes-

senek s lábbal tapodtassanak büntetlenül. Az esemé-

nyek ki fogják mutatni az emberek aljasságát , kik

őseik érzelmeit s erényeit megtagadván a népek éle-

tében szerepelni akarnak.

Sallustius a romai társadalomnak. Carthágó fel-

dulása utáni képét vázolván, többi közt igy szől : "A

régi erkölcsök többé nem fokonleint romlottak mint

ezelőtt, hanem a korcsosodás az árviz sebességével

terjedt, sa fényüzés és kapzsiság mételye annyira meg-

mérgezte a fiatalságot, hogy oly nemzedék állott elő,
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melyröl méltán el lehetett mondani, hogy sem magának

nem lehet öröksége, sem azt nem türheti , hogy má-

soknak legyen." (SaII. Fragm. I, x.)

E szavakban, nekem úgy látszik, a társadalom

jelen állapota tükröződik vissza. .

Oly században élünk, melyben az erkölcsi köte-

lékek meglazultak, s fényüző hajlam és féktelen pénz-

szomj kapott el valamennyi osztályt. A társadalom

legerősb talpköve a vallas varázsa megcsökkent. A

bíín csin, szellem és ismeret képében jelentkezik, és

azért csábja ellenállhatlan. A hűség , a becsület,' a

vallás, az erény, tniként a bíín csak adásvevés tárgyai.

A gazdagság össaehalmozása,' a gyors forgalom ered-

ménye az ipar s kereskedelemben oly rendszer felé tö-

rekszik, mely kevesek javára mindnyájok verejtékét

s éltét zsákmányolja ki. Másrészt e törekvés ellen-

súlyát találja a szabadság és az egyenlőség eszméi-

ben, melyek oly sok kedélyben forrnak, s melyek

külömbféle rendszerek alakjában nyilván vagy titok-

ban támadják meg személyes jogainkat és a birtok-

nak jelenlegi felosztását. Mert a szabadság igen-igen

soknak szemében nem egyéb, mint személyes s általá-

nos jognak nyilatkozása minden viszony nélkül szom-

szédainkkal s polgártársainkkal; nem egyéb, rontó esz-

ménél, mely csodálatosan szövetkezik az önösség, az

irigység, az alávalóság czudar szenvedelmeivel , s

mely az ellenkező erényeket elnyomja, Az egyenlő-
ség pedig, ezek szerint , a birtok és a tulajdon, a ké- .

pesség és a talentumoknak egyenlősége. Ezeknek

mindnyájuknak egyenlöhájlamuk van mindent felbon-

tani i, ők az erőszak eszméit a törvény és az ész eszméi
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felett láttatván ártalmasak mindazoknak, kik az utób-

biakon alapították nyugodalmuk s lételök reményét.

Ez, uraim, nem chimara , nem hozzávetés mit

önöknek ezzel bemutatok. .Hiában fognák mondani ,

ez képtelenség; - vagy azért már lehetetlen valamely

dolog, mert esztelen?!

A veszedelmek környékeznek bennünket, növe-

kednek napról napra, és az ideiglenes biztonság, me-

lyet ezen veszedelmek valósága ellen czáfolatúl sze-

retnek némelyek használni, nem bizonyít semmit,

mert egy vaknak biztossága a mélység szélén, még

soha sem akadályozza azt, hogy ő életveszélyben ne

lett legyen.
Ily helyzet szemlélésekor joggal kérdhetjük az

emberiségtől, mily eszközökkel rendelkezhetik , hogy

vagy megjavítsa a tömeg állapotát, vagy uralkodjék

felette és féken tartsa?

A nyilvános hatalom és a rendőrség ébersége -

a két főtámasz, melyeken a remény nyugszik; ezen

eszköz századunk szemében kielégítőnek látszik; de

az ész s tapasztalás azt sikertelennek bizonyit ja.

Az emberi nem sorsának intézői rövidlátásukban

nem gondolták meg az elvet, mely Europa egész uj-

korí történelmében uralkodik, tudniillik, hogy a tár-

sadalmi viszonyok alakulása a valIás műve.

Azon pártok, melyek czélul tüzték ki maguknak a

forradalom rohamát fékezni és a nemzeteket pályájukra

visszatéríteni, majd nem mindig azon bajban szenved-

tek, mely az imént kimondott igazság tekintetbe nem

vételén alapszik. Pedig a történet bizonysága szerint,

a hibás helyzetek gonosz eredményeinek elejét veheti a

3
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hatalom kezelök ügyessége. De midőn a helyzet hi-

báihoz az emberek tévedései csatlakoznak, akkor a

rosz ügyeknek még roszabb következményei sebesen

ésszükségkép fejlődnek ki .

.A nyugtalanságok és veszedelmek oka, melyek-

nek a trőnek folyton ki vannak téve, nem rejlik

annyira a többé vagy kevesbbé democratikus elvek

tulcsigázásában, mint inkább a vallási és erkölcsi el-

vek hiányában, minthogy azoknak a hitetlenség ferde

fogalmakat tulajdonít.

A bajt gyökerében kell megtámadnunk, bátran

kell a rosznak forrásához nyúlnunk.

Mig a valóságos, az egyetlenegy gyógyszert nem

alkalmaztuk , addig ne hizelegjünk magunknak az-

zal , hogy komolyan szivünkre vettük a bajt, melyet

megsiratni látszunk, s ne azzal, hogy némi józans,ág-

gal várhatni annak val6ságos megszünését.

ValIás és erkölcsiség! ime ez a nagy, ez az

egyetlen "gyógyszer, melyre szükségünk van.

O navis , .referent in mare te novi

fluctus, O quid agls? Fortiter occupa

portum. Hor. L. 1. Od. 14.

Egy lángeszü férfiu azt mondta , hogy ő a bel-

vedtri Apollónak, vagy egy raphaeli festménynek lá-

tására jobbá válik. S csakugyan van valami a szép-

nek szemléletében , mi bennünket különválaszt min-

nenmagunktól, éreztetvén velünk, hogya tökély töb-

bet ér nálunknál, s mi ezen meggyőződés segédével

ideig-6ráig érdekünk fölébe emelvén bennünket fel-

"költi bennünk az éíldozás erejét, ezen forrását vala-
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meanyi erénynek. Von uraim, valami a megindulás-

ban , mi bizonyos jólétet szeréz nekünk , mely erőink

és lételünk érzelmeit kettözteti, s mely ezáltal rendes

hajlamunkat felülmuló nagylelküségre, bátorságra és

rokonszenvre képesit bennünket. Még a megrom-

lott ember is jobb, midön megindult, s addig mig

megindult.

Már pedig mind a mi szép , mind a mi bennső ,

mind a mi nemes rokon a religióval; - sőt inkább ö

mind annak a mi szép , nagy és jö allandő traditiőja

a századok gazságán keresstűl; az' örök szózat, me]y

tulajdon nyelvén felel az erénynek; felebbhivása a

jelennek a jövendőhöz , a földnek az éghez; ünnepé-

lyes menedéke valamennyi elnyomottnak bármily vi-

szonyok között; végreménye az ártatlanságnak, ha

feláldozzák , a gyengeségnek ha lábbal tapossák.

Vallás a középpont, melyben az idö hatásának

és a gonoszság erejének felette összegyülnek az igaz-

ság, jog, a szabadság, a könyörület valamennyi esz-

méi, melyekböl az emberi nem méltósága alakul ezen

egy napi világban. Nagy áldás a vallas e kerban s a

társaság jelen állapotában. Mert mit kellene tennünk

mindazon milliőkkal , kik szünet nélkül a polgáriso-

dás , befolyás s szabadság élvezetei után törekszenek,

ha kirekesztöleg csak a világi jólét, vagy a politikai

élet szenvedeJmei mutatnák ki nekik az irányt? ha

nem gondolkoznának egyébről, mint kincsgyüjtésről

és jogvitatasről P Nekik egyéb érdekekre, egyéb ér-

zelmekre, egyéb örömökre van szitkségök; nem hogy

állapotuk javitásától s a szabadságbani slöhaladéstöl

tova ejtessenek , nem hogy a tarsadelmi élet nyere-
3'}
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ségeit csekélyeknek , megkülömböztetéseit hiuknak

tekintsék : hanem hogy érdemesbekké és képesbekké

váljanak maguk személyében még tovább fejleszteni

azon polgárisodást, melyre seregesen eljutottak, és

ezáltal eleget tenni természetünk azon hajlamának,

azon ösztöneinek, melyeket physikai jólét ki nem elé-

gíthet, nem egészen még a politikai szabadság nagy-

szerü játéka, és kötelességei sem.

És azért engem nem egyszer gyá~z és bámulat

fogott el, midön az elhirhedt "systeme de la nature-t"

olvastam. Ezen huzamos dühe egyaggastyánnak min-

den jövendőt maga elöl eltolni, ezen magyarázhatlan

szomja a megsemmisülésnek, ezen vak s csaknem zor~

don gyiílölség minden szelid s vigasztalé eszme ellen

nekem bizarr ölji5ngésnek látszott.

A vallási érzelem hiánya uraim, az erkölcsiség

hiányára mutat. Mert a vallás .kiléptetvén az embert

érdekeinek keskeny köréből visszaadja a léleknek azon

elasticitást , azon gyengédséget s azon magasztaltsá-

got, mel yet a mindennapi élet szokása és szükségei

elfojtának bennünk i és ezáltal szükségkép az erköl-

esiség fejlödését eszközli.

Van ugyan egy köznapi erkölcsiség is, mely

számvetésen , érdeken , biztosságon alapul, s mely

vallás nélkül is megállhat valahogy, - de jaj azon

" népnek, mely csak e hétnapi erkölcsiséggel bir. Ne-

kem a vallas épen magasabb erkölcsiség eszközlésére

látszik kivánatosnak : esengek utána, nem hogy a

vastag büntetteket elnyomja, hanem hogy valamennyi

erényt megnemesítsen.

Ha pedig uraim, a vallási erkölcsiség létesitése,
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teljesztése s gyarapítása mődjairél gondolkodom, ne-

kem úgy látszik, hogy e tekintet ben a vallásssal szb-

vetkezett tudományegyetemekelső vonalban állanak,

nekem úgy látszik, hogya vallással frigyesűIt egye-

temek kivál ólag hivatvák a társadaloninak erkölcsi

ujjászületését eszközöini ; - mondám a vallással szö-

vetkezett egyetemek, mert a régi s ujabb idők ősz-

hangz6 bizonysága szerint , a tudomány mag1ban

véve a társadalom szervezésére , vagy az elvesztett

erkölcsi egyensúly helyre állítására elégtelen; es nem

tagadhatni , hogy az, azonképen lett a dicsőség for-

rásává, mint vált a romlásévá. Ki ne emlékeznék

ugyanis vissza azon boldogtalan időkre, melyekben

tejjesedvén a Plátó álma s a philosophia a trónon ül-

vén egynehány nap alatt feldulta, megsemmisítette

mindazt, a mi szépet , nagyot s üdvöst az egyház 18

század alatt alkotott:

hoc fonte derivata elades

in patriam populumque fluxit.
Hor. L. 3. Od. VI•.

Ha a tudományegyetemek az emberre nézve leg-

nagyobb fontosságu eszméket a vallás alapján hirde-

tik, ha azokat lángoló buzgósággal terjesztik és vé-

delmezik: mindenfelé üdvös, mély nyomokat vésnek,.

és hatalmukat még a szenvedelmek és erőszak bitor-

lásaival szemközt is gyakorolják. Befolyásuk hatályos

ép úgy, mint maradandó, - hasonló az azon gőzökhöz
. t

melyekkel a lég terhelve van, a levegővel, melyet be-.

szívunk majd a halált,' majd üdvös fűszert szívunk

magunkba, mely tisztít s gyógyíto És azért nemcsak
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nyomorult szójárás, de gyászos következményü állí-

tás is, hogy az eszmék semmi, s hogy valóság és ha-

talom csak az érdekekben rejlenek. Az eszmék hatal-

ma birodalmakat forgatott fel, és birodalmakat alapí-

tott, és , mint tudjuk, igéreteik hitével vészes s bi-

zonytalan jövendőnek indultak elébe a népek. Nem

szabad félre ismerni fontosságát az emberi ész azon

mozgalmának, mely napjainkban mintegy hatalomma

alakitotta át a gondolatot, kényes és büszke hatalom-

má, mely ha nemis engedelmességet, legalább annyit

követel, hogy megértsük, és hogy tiszteletben tartsuk.

Nem szenved tehát kétséget, hogy a társadalom

átalakítása jobbára az egyetemek kezeibe van letéve.

És ha uraim, most visssapillantok a lefolyt tan-

év akadémiai tanácsának működésére , úgy találo ill ,

hogy az Nagysn.god bölcs és tapintatteljes vezetése

alatt az általam ép most kijelölt szellem- s irányban

csüggedetlen törekvéssel vitte az egyetem minden

ügyeit. Összes míiködésének vezérgondolatja volt: a

magasb civilisátio megszilárdítása által közelebb hozni

e nemzet boldogabb életének tartós korszakát.

Ha pedig a tudományegyetem e kitüzött czél felé

törekvő szabályszerű haladásában szép eredményeket

létesíthetett ,- mit nem tagadhatni, - az főleg Nagy-

ságodnak, mint az egyetem szabadon választott fejé-

nek köszönhető, ki kormányzói méltóságában az összes

egyetem tapintatteljes vezetésére , annak jogai szilárd

fentartására és lelkes védelmére vonatkozó kötelessé-

geit osztatlan elismerésben részesűlt buzgalommal tel-

jesítvén, a multkornak becses hagyományakint reánk

szállt egyetemet teljes épségében érdemdús utódjára
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bevezetésekor a jog- és államtudományi kar ékesnyel-

vü dékánja a jövő bizonytalanságára utalva a romai

költövei mondá ;

- - - futuri temporis exitúrn

Calliginosa nocte premit Deus;ONMLKJIHGFEDCBA

m a , midőn a szinte akkor kifejezett remények és

óhajok teljesültét örömmel szemléljük , ugyanazon.

köItőveI joggal mondhatom:

.At - nunc

Laus illi debetur et gratia maior.
Hor. L. 1. Sat. Vr.

Nyugodtan és azon megelégedéstnyujt6 öntudat-

tal vonulhat tehát vissza Nagyságod eme disz es elnöki-

széktől, hogy feladatát egyetemünk dicsőségére és ez

által hazánkra nézve haszonnal megoldotta, és hogy

a közhelyeslés vigasztale zálogait magával viszi. Nem

vesztheti el e nemzet tiszteletét mind addig, mig e

nép hálával emlékszik azon számos kötelességekre ,.

melyekkel azoknak tartozik, kik erényeit és boldog-

ságát öregbíteni iparkodtak; méltán magára alkalmaz-

hatja Horácz eme szavait:

- non ego

- - obibo

nec Stygia cohibebor unda.

L. 2. Od. XX.

Mert ha a magán élet erényei egész tiszteletün-

ket kiérdemlik, egy nemzetnek tett szolgálatok még'

magasabban állanak. Boldog, ki bármi parányi jó,.



4 0 vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tehet egykoruinak. Boldogabb az, ki jót tehet mind

egy koruinak , mind a jövendő ivadéknak. A termé-

szet "ezen ivadékokat nemes viszonyba hozta egymás-

sal, a felvilágosodás ivadékról ivadékra száll, anélkül

hogy látnák, hogy ismérnék egymást. A tudomány

barátja lelkének legnemesebb érzelmeit örökségképen

hagyja a jövendő századoknak. Ehhez képest tehát,

ki tudományos müveltségünk gyupontjának, tudo-

mányegyetemünlmek ügyességgel vezetett kormány-

zása által bennünket közelebb hozott nagy czélunk-

hoz, mely a szellemi haladás, az igazság és erkölcsi-

ség országának teljesztése s gyarapodása, az nem lé-

tezett hiába, mííködése ott marad rányomva az enyé-

szetlen egészre, melynek alakitásához, hogy ő is ne

jál~ult legyen eszközöini senkinek, semminek nem áll

hatalmában.

Mi pedig, kik munkatársai voltunk ugyanazon

ügyben, midőn küzdöttünk azért a mi páratlan becs-

csel bir az ernber szemében, kik ugyanazon evezővel

kezeinkben, s fejeink felett ugyanazon hullámmal, mely

csőnalrunk gyorsabb menetét helylyelközzel megza-

varta , derült homlokkal szeltük a tudományegyete-

münk viszonyaiban rejlő bajokat, azon reménynek en-

gedjük magunkat át, hogy Nagyságod jóakaró hajla-

mát a hivatalos körön kivül is birandjuk.


