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Ha van kitüntetés, mely a komoly érzelmű fér-

fiu bensejét örömmel eltölteni képes, úgy bizoyosan

azon bizalomszülte megtiszteltetés az, mely oly fér-

fiaktól j<5, kiket éltük minden irányban tanusitott je-

les tulajdonainál fogva magunk is kegyeletes bizal-

munk kiváló tárgyaivá választottunk.

Ily kitüntetésben részesittetni nekem volt saoren-

csém , midőn egyetemünk rector választói bizalma

folytán a rectori mélt6ságra emeltettem.

Fogadják ezen kitüntetésemért a legöszintébb

köszönetemet azon biztositással, hogy tölem kitelhe-

töképen igyekezni fogok hivataloskodásom minden

részletei által igazolni a bennem fektetett nagyra be-

csült bizalmat.

Jövé) tiszti köröm küszöbén állva, öröm és ag-

godalom váltakoznak bensőmben: öröm, mert tudo-

mányos férfiaink szine által a körömben lehető leg-

nagyobb kitüntetésben részesittettem ; aggadalom ,

mert érzem tehetségeim középszerűségét, feladatom

aggasztó nagyságát és azon nyugtalanitó bizonyos

valamit, mi a jelen bizonytalan átmeneti időszakban

minden kebelbe de kiválóan azon férfiakéba lopöd-
4
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zik, kiket a sors hivatalos működésök terén főszerep.

pel kitüntetni akarva, vállaikat egyuttal nagy súlyu

terhekkel rakta meg.

Mert a rectori hivatal minden időben a mily di-
szes és tekintélyes, oly nyomasztó és a vele járó er-

kölcsi feJeIőségnél fogva terhes volt. Hivatása nem-

csak az egyetem űgyeit kezelő tanács értekeződéseit

vezetni, a véleményeket kiengesztelni tekintettel az
egyetem törvényeire és szokásos eljárásra, hanem azon

magas állásnál fogva mely egy egyetemet a tudo-
mányos világban megillet, szemmel tartani folyvást 1

sőt megállapitani mindazon kérdést is, melyet az igaz-

nak országában a világszeHem felmutat, ne hogya

kormányzott intézet bármi tekintetben kora mögött
elmaradjon. Minden fonalok a rector kezében futnak
össze, az igazgatésé , a gazdálkodásé, a fenyitéké

mint a tudomány sikerének egyik főeszközeé és ma-
gáé a tudományé annak eszközeivel és haladásaival

együtt Mennyi figyelem, lelki éberség és sokfelé vonzó
gond kell, hogy ezen egy érdekben egyesülő sok ér-

dek egyformán ápolva, virágoztatva legyen.

E gondviselésben határoz6dik az egyetemi tanács
és végelemzésben a rector munkakőre rendes és

egyenlően lefolyó időkben. De mi nem olyanokban

élünk. Egy pillantás a napi eseményekre meggyőz ar-
1'61, hogy az emberi nem a természet szabta törvé ..

nyes fejlődésének uj korszakábajutott. Jelszava e kor-
szaknak re for m, S ime a reformok e kora nyit a

rector előtt is új tért, mely a megállapodott~ág, a noIi

me tangere korában érintetlenül hagyá nyugalmát, ez

neveli gondjait ujakkal t melyek minél inkább kiha-
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tők a jövendöre , annál súlyosbak és teljes részvétét

igénylők.

Mindenben és mindenütt mozgalmas sürgös tevé-

kenységnek vagyunk tanui: nemzetek és egyesek ere-

jük egész összegével rajta vannak, hogy az elavult,

'vagy a hatalom keze által rájok erőszakolt, a kor ki-

vánalmaival többé össze nem egyeztethető intézvé-

nyektől megszabaduljanak és üdvösebb ujakat alk as-

sanak, mik által saját maguknak és utódaiknak jobb,

boldogabb jövőt biztositani vélnek. Nagyban vezér

államférfiaink kedvező politikai viszonyok ellőállitása

és közös államintézkedések életbeléptetése által igye-

keznek egyengetni az utakat, hogy a jó, szép és hasz-

nos felé törekvő minél kevesebb akadályokba ütköz-

zék; kisebb körökben az egyesek majd egyenként,

majd kisebb-nagyobb társulatokba összeállva törnek

azon czélok felé, melyek polgári hivatásuk és emberi

rendeltetésük feladatalul elejükbe tüzvék. És igy se-

rénykedünk nagyban és kicsiuyben, és igy gyarapod-

nak minden körben az eredmén yterm6 tevékenység

iránti követelmények: mert időket élünk , melyekben

hazánk állami, társadalmi és egyes állampolgári vi-

szonyaiban a legérzékenyebb rázkódtatásoknak volt

kitéve és ügyeink rendezésében még most is a forrpon-

ton vagyunk, mert hisz csak nem rég mondá állam-

férfiaink egyik legffíbbje, hogy nemzetíínk nagy zöld'

asztalán annyira életbevágó kérdések felett gördi.il a

koczka, melyeknek eldöntése létünk vagy nem-lé-

tünkkel áll a leghatározottabb , legszorosabb kapcso-

latban.

Ily 'viszonyok közt a nemzetünk élén álló legki-BA

4*
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tünőbb férfiak szellemi tevékenységük egész concen-

trati 6jával fáradoznak azon Ariadne fonal fellelésén.

melyen bennünket ezen bonyodalmak labyrinthjáb61

kivesethessenek. És ha igy, csodálkozhatunk-e, ha

a legfőbb sphaerákban működő hivatalnokok kevesebb

g?nddal viseltetnek azon államir'ltézetek iránt, melyek

nélkülözhetlenek bár, de az állam fenntartásával még-

is kevésbé közvetlen kapcsolatban állanak. És midőn

ezt tudjuk, nem-e szent kötelességünk kettöztetett

szorgosaéggal 'őrködni azon intézetek érdekei felett,

melyek közvetlen gondjainkra bizvák?

Nekünk, kik ezen egyetemnek tagjai vagyunk,

tanár0knak]: és tanulőknak az feladatunk, hogy ha-

zánk ezen tanintézete érdekeiről gondoskodjunk: fenn-

tartsuk a mi j6, irtogassuk a mi rosz , alkossunk a

hol kell! és hogy ezt tehessük, tartsuk fenn mind-

enekelőtt egyetemünk két ércz oszlopát , az önkor-

mányzati jogot és a tanszabadságot , mert e kettő kö-

rül forog ezen, a haza összállamgépezetébe oly mélyen,

oly nyom6san belenyul6 tudományos intézetünknek

minden főbb érdeke. .

Nem szándékom annak bővebb fejtegetésébe bo-

csátkozni mi nagy jelentőségü az önkormányzat és

tanszabadság egyetemünk oly karban tartására, hogy

rendeltetése czéljának megfelelhessen, bizonyítgatták

ezt tisztelt tanártársaim , kik egyetemünk ünnepélyei

alkalmával e tárgyat a mily találóan oly kimeritően

fejtegették, csak azon egyre legyen szabad figyelmez-

tetnem , hogy ébereknek keIllenntink, nehogy e két

üdvös intézvény épségén csorba ejtessék, mert ez

könnyen magát egyetemi éltünk szívét sebezhetné.
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De valamint érdekeink e két főbbjéről, úgy

mulhatatlan kötelességünk minden egyébről is gon-

doskodnunk, mi- hazánk ez anya tanintézetének javát,

hasznát és diszét emelni képes; ebbeli törekvésünk-

ben oly sorrendet követve, hogy mindenekelőtt azok-

nak elintézésérőllegyen gondoskodva, miknek czél-
szerííbb elrendezése, vagy nagy tudományos értékök,

vagy az állam közügyeire kiható nagy jelentöségök-

nél fogva többé halasztást nem szenvedve, csakugyan

égő kérdésekké váltak már.

Vannak egyetemünknél intézetek, miknek ren-

deltetésöknél fogva k6rodáknak és mint olyanoknak

mintagy6gyintézeteknek kellene lenniök, melyek azon-

ban minden részeikbeni hiányosságuk miatt, épen

csak a tanároknak azokbani faradhatatlan buzgalmuk

és szerenesés munkásságuknál fogva érdemlik meg a

gy6gyintézet nevét. Mert eltekintve attől , hogy ez

intézetek a helyiségek, szük- és czélszerűtlen volta I a

taneszközök elégtelensége, és átalában felszerelésök

hiányosága miatt sok kivánni valót hagynak, kőro-

dáink hármában, daczára az e részben illető helyen

már évtizedek 6ta ismételve tett sürgős szorgalmazá-

soknak , a betegek még jelenleg ig egyrészt az alat-

tok levő boneztani intézetben kifejlett hullapárázatok,

másrészt a velök szemazédos vegytani intézetböl elil-

lan6 ártalmas gázok miatt oly tényezőt is nélkülözni

kénytelenek, mely gy6gyulásuk eszközölhetésére a f6,

t. i, a tiszta friss levegőt. ,

K6rodáink és az azokkal kapcsolatos intézetek

ügyét legsiirg6sb teendőink első sorába vélem álli ..

taudőnak.
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Majdnem szintoly sürgösekason követelményék,

mikre az orvosi tudományoknak alapul szolgáló, de

államgazdászati tekintetben is annyira fontos termé-

szettani, természettudományi és vegytani intézetek

rendeltetése jogosit.

Az ásvány-, növény-, az állat- és természettani

tanároknak , nem említve egyéb nélkülözéseiket I még

csak segédeik sinosenek , a vegy tanár pedig az inté-

zet helyiségeinek czéliránytalansága által mindenkép

akadályoztatik szabad mozgásában. És ha mindesek-

hez még az ezen intézetek szükségleteihez képesti cse-

kély dotati6t is tudjuk, akkor könnyen beláthat6,

hogy bér mennyire serénykedjék is bennök a legki-

tünőbb tulajdonságokkal felruházott tanár, fáradozá-

sai még sem eredményezhetik azon hasznot, 'mely a

természettudományok illő mivelése által közvetlenül

az egyetem, közvetve pedig az állam érdekeinek elő-

mozdithatása tekintetéből oly súlyosan esix a latba.

Természettudományi intézeteinket a lehető leg-

jobb karba hozni I nemcsak egyetemi, hanem állam-

gazdászati tekintetből is sUrgős követelmény.

Ezen, halasztást alig engedő ügyeink elintézése

mellett sürgős gondjaink tárgyai közül nem szabad

kifelejtenünk azt, mit már évek óta nemcsak óhajtva

6hajtottunk, hanem erőinkhez mért erélylyel kiesz.

közölni is iparkodtunk: értem egyetemi ügyeink

r ef or mj á t mindazon irányokban, mikben érdeke-

inket előbbre vihetni véljük. Tanrendszerünket ille-

tőleg rámutattunk azon hiányokra, mik a czélszerűbb

oktatásnak utját állják és megjelöltük ezeknek orvos-

lá.sára az alkalmas eszközöket j egyetemünk anyagi
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érdekeire vonatkozólag pedig sürgettük hogy az

egyetemi alapitványok és javak jövedelmei czélsze- •.

rűbb intézkedések által a normalis pontig felemeltes-

senek, hogy ernígy az egyetemi költségek fedezésére

szolgál6 erő is gyarapodjék, és kértük miszerint az

egyetemi tanácsnak az egyetem anyagi érdekeinek in-

tézésére jövőben az eddiginél nagyobb és közvetlenebb

befolyás engedtessék. Eljárásunk tehát e részben an-

nyival kevesebb nehézségekkel járand , minélinkább

tettük már évekkel ezelőtt behato tanácskozásaink

tárgyává azon javaslatokat, miknek életbeleptetése

által a czélszeríí változásokat elérhetni véltük: és igy

jelenleg csak az lenne feladatunk, hogy a márkidol-

gozott és felsőbb helyre is terjesztett reformterveinket

ujabban átvizsgalva, azoknak mielőbbi életbelépte-

tését kieszközölni igyekezzünk.

De uraim, ha valaha, most megjöttnek mondhat6

az idő, hogy ne csak tervezzünk és jámborul óhajt-

sunk , hanem hogy azt, mit tervezünk és óhajtunk,

minden előttünk nyitva álló utakon érvényre juttatva,

ügyeinket előbbre, ha lehet azon határig vigyük, a

melyig az azok iránti érdekeItségünk szülte kivánsa·

gaink terjednek.

És midőn az eddig ernlitettek által azokat igye-

keztem ujhegygyel érinteni, mikre nézve a tanári ka-

rok és az egyetemi tanács tisztelt tagjainak tevékeny-

ségét igénybe vétetni vélném, nem hagyhatom sz6

nélkül azokat, miket egyetemünk akademiai polgá-

raira nézve szívemen viselek. Es itt ,akarva nem

akarva, gondolkodásom árja megint csak azon me-

derbe vezet, melytől eltérő irányt - ki haladni akar
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- nem követhet , értem korunk sajátiagos jellemét,

melynek jelzésére mozgalom a valódi szó. És midőn

minden percz arra emlékeztet, hogy legszentebb ér-

dekeinkkel bele vagyunk sodorva mi is ez örök moz-

galomba, érintetlenül maradhatna-e bennünk az, mi

minden emberi mozgalomnak első kiindulási pontja és

utolsó zárköve , érintetlen maradhatna-e kedélyi nyu-

galmunk? Szivünk érzelmei remény és csüggedés

közt ingadoznak, és alig birunk magunkkal, hogy a

hol számunkra is egy kis rés nyílik, az actióba bele

ne lépjünk.

Tudom, hogy azon dráma, mel y nemzetünk

szinpadán jelenleg játszatik , nem engedi, hogy fl,

hazáját szeretö férfiu szokott lelki nyugalommal szem-

lélje azon jeleneteket , mikkel Klio napjaink történel-

mét a népek nagy évkönyvébe beigtatandja, és min-

den elfogulatlan tudni fogja mint itéljen azon ifjuról,

ki nemzete iránti érdekeltségből halálig bánkódni ős

egekig örülni tud, ily nemes lelkesedés általi elragad-

tatás csak helyeslő elismerést ébreszthet, mert hisz ki

kárhoztathatná azt, mire kiki, mivel saját kebelében

érzi, annyira büszke, és jaj a nemzetnek, melynek

közérzete oly mélyre sülyedett, hogy ifjainak e nemes

tulajdonát méltányolni nem tudja, és jajabb ai állam-

nak, mely fiaiban e lelkesedést elfojtani akarná, mert

ezzel elseperné azon növényiskolát I melyből fenntart-

hatására karyatid-jait és valódi atlas-ait, azaz azon fér-

fiait veszi, kik nemcsak az állam jó és bal sorsa fe-

lett örülni és bánkódni, hanem férfias erélylyel ese-

lekedni is tudnak. Ily férfiakban rejlik az államnak

valódi ereje, ez erő csirája pedig a fiatalokban élő
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lelkesedésa haza ügyei iránt: e csirákat, amely ál-
lam elég gyenge elfojtani , ~Z megfojtotta , ast , mit
fenntartani épen első .szent kötelessége: - magát

az államot.
Meggyőződésem öszinteségével jnondott "e sza-

vaimból könnyen kivehetö , mint gondolkodom én ,

tisztelt akadémiai polgárok azon lelkesedésről, mely-
lyel önök hazánk ügyei iránt viseltetnek. De ünnepélye-

sentiltakosom szavaim olyatén értelmezése ellen, rnint-

ha önöknek azon netáni magatartására is rá akarnám
mondani a helyesIést, melynél fogva lelkesedésok

által elragadtatva, belső érzelmeiknek kültüntetések
által akarnának szelepet nyitni. Valamint az 18,67s-ki
tanévi megnyitó beszédemben határozottan. azt vitat-
tam , hogy az ifjuság, igen is viseltessék érdekkel a

közügyek iránt, kövesse figyelemmel a világ folyasat,
szerezze meg magának j6 leoran ez uton is azon tájé~
kozottság elemeit, mely őt alapos higgadt vélemény

kiképzésére segití ; de egyúttal határozott szavakkal

oda is nyilatkoztam, hogy az akadémiai polgár ITe
feledje sóha, hogy sem koránál, sem tudománya és
tapasztalása még mindig tökéletlen voltánál fogva
sem képesülve sem jogosulva nincs politikai vélemé-

nyét bármi szin alatt, kivált a fennálló renddel össze-
ütközőleg , tüntetések által kinyilatkoztatni.

Ily előzmények után elejtheteni e themát , e he-
lyett inkább azon eszközről szőlandok , mely önöket

tisztelt akadémiai polgárok, ily hivatlan kifakadá-
soktél megóvandja és a mely eszközt illőe~ felhasz-

nálva, azon szolgálatot teendik aaállemnak , melyre

önök sajátlag hivatvák, és melynek buzgalmas alkal..



mezása által oly tényezdvel járulandnak az állam jó-
létének emeléséhez , melynél hatalmasabb nincsen.

Ezen eszköz nem egyéb mint a mi mostani hiva-

tásuknak különben is rendeltetése t. i. a tud o m á-
n y o k nak ro isz o r gal m a s abb m iv e l é s e.

Mert a tudomány a társadalomban hatalom, mely

édes szülöttje az értelmiség által mindent meghódit.

Csak a rövidlátó hiszi hogy avas, a tűz azon

eszköz, mely gy6zelemre vezet: az ki a dolgokat el-

s6 genesisök szerint szokta megitélni, máskép gon-

dolkodik, mert tudja hogy valamint az öldöklő fegy-

vert is az értelmiség hivja létre, úgy csak is az értel-

miség teheti azt gy6ztessé. De valjon tegyem-e hogy

a tudományt mint hatalmat bővebb fejtegetéssei mu-

tássam be önöknek, mikor bármi felületes szemle e

világrészünk népei felett meggyözöleg szól állitásom

mellett ? Valjon a Missouri vagy a La-plata partjain

lakó népek e a hatalmasb ak, vagy nem-e inkább azok

melyek a tudományokat századok: óta serény szorga-

lommal mivelve , az értelmiség magasabb fokaira \

emelkedtek ? Valjon minek köszöni Angolország iparo

és kereskedelme imponáló hatalmát, ' és minek Fran-

cziaország azt, hogy az eszmék uralma által minden-

ha hatalmat gyakoról? minek másnak mint az értel-

miségnek , mely végelemzésben nem egyéb mint az,

a miben a tudományok összege culminál. És felhoz-

zam e végre állitásom további indokolására, hogy mi-

dön a napoleoni harczokban több hatalmasság az enyé-

-szet őrvén ye széle ig sodortatott, akkor e szerencsétlen

helyzetben egy német professor tanának érvényre jut-

tatása volt az, mi által némely állam tönkre jutott ha-
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talmának szikrája, új erőre szitogattatott. E professor
a mult századmásodik felének nagy philosophusa Kant

volt, ki azon elvet mondotta ki: hog y asz e IIe-

mi edS ki fej t é s e á 1tal kell a ph Ysik air o s z-
szon diadalmaskodni. Az akkor élő nagy ál-
lamférfiak ft hírneves bölcsész e tana által ihletve,

azon elvet állitották fel, hogy azt, mit a z á IIa m

p hys i kft i ere j ébe n ves zte t t, a nép ben r ej-
1ő szellemi erők kifejtése általlehet csak
vis 8 z ftnye r n i. Ezen elv az államok kormányai

által elfogadtatván vetette meg alapját mindazon ja-
vitásoknak , melyek aztán ft közigazgatásban , a fegy-

verkezésben, az oktatási ügyben tétettek, és me~y
javitások mint megannyi tanúi az értelmiségnek, emel-
ték a már tönkre jutott államokat a jelentőség azon
polczára, melynél fogva Európa szinpadan előtérben

szerepelhettek. Tehát a tudomány, az értelmiség se-
gité az államot ismét hatalomra.

Igen uraim a tudomány hatalom, mely minden
körülmények és viszonyok, minden népek felett és

minden időben fenntartotta, uralmát.

Mintegy évezrede, hogy az Arabok Spanyol.

országot megh6ditva, az Ommájádok fényes ud-
vara ez országot a tudomány és költészet akkor

élő nagy embereinek gyűlhelyévé tette. Ez idők-

ben a tudományok a muhamedánoknál oly virágzás-
nak örvendettek , hogy a keresztény Európa minden
részeiböl Cordova felé vándoroltak a tudományszom-

jas ifjak és férfiak, és ezek közül az egyik Franczia-

országnak egy királyt nevelt, kit bölcsnek (ll. Robert)
és Németországnak egy császárt, kit a világcsodájá-
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nak (Ill. Otto) neveztek. Ugyanazon férfiú volt az,

ki az európai népeknek az arab számokat mutatta be,

ki iratai által az európai miveltség előbbre vitelében oly

nagy érdemeket szerzett magának, és a kiröl kegyelet-

teljesen megemlékezni nekünk magyaroknak is illik,

.mert e férfiú volt az, ki .,els6 szent királvunkat a keresz-

ténység mellett szerzett nagy érdemeiért a szent ko-

.rouaval ajándékozta meg. II. Sylvester pápa a tudo-

mányt a félhold homályában sem átallotta felkeresni.

Hatalom a tudomány és dicsö , önöknek hivatása

.azokat mivelhetni. ,Önök e szerit hivatásukban lelke-

sen 'fognak eljárni, és tudományos busgalmukban

nem fognak elcsüggedni azon kelletlen és nem ritkán

keserves tapasztalások miatt, miket II tudománynak

élő férfiú alig kerülhet ki valaha, mert majd a nagy

fáradozás és csekély eredmény közötti aránytalanság,

.majd az 'kedvetleníti el. őtet, hogy a nyert éredmény

illően fel nem ismertetik, értéke szerint nem méltá-

nyoltatik , majd ismét , . hogy a hoszú fáradozásnak

néha tévedés volt az eredménye,

De uraim ily tapasztalatok csak a gyengét riaszt-

hatják vissza a tudományok szentélyétöl , a va16dilag

erös , ha egyszer a sors kerekének küllöibe belé ka-

paszkodott, azt el nem hagyja többé, az V!lgy eIti-

pörtatja magát, vagy czélhoz jut.

Egy~biránt il fáradozásaink és az ez által uyert

eredmény közötti aránytalanság nem ritkán csak lát-

sz61ag olyan, mert hány példa nem tanusitja az em-

ber szellemi fejlödésének nagy folyamatában, hogy

az eredétileg csekélynek vagy tévesnek látszQ ered-

mény csak késöbb , olykor csak századok után állott
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elő a maga roppánt horderejű' nágyságában. Valjon

sejthették-e a Phoenicziaiak , 'hogy az általuk félta-

lált üveg, lencse alakra köszörül ve , fenn az égben

és lenn a földön egész új világokat fe'dezzen fel,' és

gyaníthatta-e azon olasz tudős , ki az asztalán heverd

békaczombot két különböző érezlemez hatása által

mozgásra ingereltetni látva a galvanicus erőt felfe-

dezte, gyanithatta-e Galvani a maga idejében azon

csodálatos eredményeket, mikkel a tudományt és míí-

vészetet a galvanismus által meggazdagítva látjuk?-

És ha azon férfiak során végig tekintünk, ,kik

a tudományok mezején tündöklöttek, úgy találjuk-e,

hogy fáradozásaik eredményei kortársaik ~ltal mindig.

elismertettek és illően méltauyoltattak ? avagy nern

kellett-e Sokratesnek méregpoharat ürítenie; és nem

halt-e meg Swammerdamm hujában, mert nem' szün-

tek meg őt gúnyolni, hogy az apró jelentéktelen áza-

csok (infusoriumok) szerkezetét vizsgálva, azok-

ban az Isten nagyságát csodálhassa. És ezeken kivül

nem érte-e sok mást, kik előtt, vagy neveik hallatára

kegyelettel hajlunk meg, azon sors, .hogy mig éltök-

ben a tudományos vértanúk keserveivel kelle megis-

merkedniök , a dicsőség fény kőre csak holtuk, utén. ).. .

övedzte körül halantékaikat?
- ~ .. .

Nem uraim! önök a tudomanyok -serény mive-.

Iésétől nem fogják magukat visszariaszt,~tn~ azér~,

mert fáradozásaikból közvetlenül· táll csekély sikert

vagy elismerést remélhetnekaratni, sőt akkor sem,

ha a fáradhatlan munkásság által elért eredmény csak-

ugyan tévesnek bizonyulna be. Mert igazak a tudo-

mányok ügyében annyira illetékes nagy Humboldt e
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szavai: "Minden mi mozgdsra gerjeszt, legyen a moz-

gató er6 bármilyen: tévedések, homályos gyanitások,

ösztönszerü sejtelmek, vagy tényeken alapuló követ-

keztetések: minden az eszmekör tágitására s új utak

felfedezésére vezet az értelmiség hatalma érdekében."

it ••

••
_ De talán már eddig is túlléptem a korlátokon I

miket a tisztelt gyülekezet turelme iránti kimélet elöm-

be szab, minélfogva beszédem fonalát most már annál

tanácsosabbnak vélem letenni, minél inkább hiszem,

hogy nem egészen sikertelenül iparkedtam átalános

körvonalakban megjelölni azon irányokat, mik egye-

temünknek a mostani id6viszonyokhoz képest asinér- .

mértékül szolgálhatnak.

És most önöket tisztelt ügy társaim arra kérve,

hogy tiszti teendöimben saives gyámolitásukat és eré-

lyes közreműködésüket tőlem meg ne vonják, önökt51

pedig derék akadémiai polgárok minden legjobbat'

várva, immár átlépem rectori műhelyem küszöbét

azon szilárd szándékkal és szent fogadással, hogya

mely munkára vállalkoztam, azt önök megélégedé-

sére bevégezni' minden tőlem kitelhetöképen igye-

kezni fogok, hogy emigy midőn - ha Isten is úgy

akatja - a jövő év ez órájában, műhelyemből ismét

kilépve, munkásságom eredményét önöknek felmuta-

tandom , ne kénytelenitessenek mondani, hogy az,

kit ez idén derék rector elődei nyomdokaiba lépnie en-

gedének, erre érdemetlennek mutatta magát. .




