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Nagyságodnak ép elhangzott jeles beszédéből

/ .kimerftően értesültünk a lefolyt tanévben tudomány-

egyetemünket érdeklő eseményekről: a tanugyi és

személyzeti viszonyokról, az egyéni és testületi élet

nyil vánulásairól, szellemi és anyagi tőkéink állásáról,

a tanulmányi igazgatási és kezelési míiködés ered-

. ményeiről, vfvmányainkról és kilátásainkr61. Nagy-

o ságod, állásár61, melyen az ügyek összes fonalai ke-

zében összefutának , a magaslatről , honnét minden

egyes jelenséget kellő láttávb61 tekinthetett: össz-

hangzatosan és fontosságuk helyes arányai szerint,

adta a lefolyt egyetem-évi élet összes mozzanatait;

hogy annak teljes képe, Nagyságodhoz mélt6 ok-

mányban sorakozzék intézetünk évlapjaihoz, tanubi-

zonyságát tartalmazva bőven beváltott, beköszöntő

beszédében tett, azon igéretének, hogy "a mely mun-

kára vállalkozott, azt férfiasan végre is hajtotta."

Dc - engedjen meg Nagyságod - jeles, az

ügyeket kimeritő , remek beszédében nélkülözünk

valamit, mit szerénysége fátylávi:tl elfödött: - a kép-
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ben, melyet elénk rajzolt, nincs kifejezve az azt ele-

venitő szellem, egyetemünk ezévi ügyei szerenesés

menetében és elöbbrevitelében a föérdem jellege:

Nagyságodnak ébresztö, intéző, buzditő tevékenysége.

Én kinek ez évben feladatul jutott, az egyetemi

tanács nevében is, a történeti hiiség és a Nagysá-

godat részünkről megillető hálás elismerés érdekében

e hiányt pótolni: tiszteletben tartandom szerénysé-

gét, azon keresztény erényt, mely mindenkor a szel-

lemi emelkedettség, s valódi nagyság csalhatlan

jele; de nem tehetem, hogy, mint bucsuző, hallga-

tással mellőzzem: mily része volt Nagyságodnak

azon remények és várakozás ok valósÍtáséíban, tuiket

egyetemünk tud o mán y o s hal adá s á t é s k o I'-

mán y z a t}"Ít illetőleg, ma egy éve, az üdvözlő dé-

kán, Nagyságod kormányidejéhez és hön tisztelt

személyéhez kötött.

1. Az igazság, mely núnden tud o mány n ak -

tárgya czélja, ott ahonnét kiered , ott ahol a maga

teljes valóságában létezik, egy és oszthatlan. De az

emberi ész, mely az igaznak s valónak nem kútfeje,

teremtője, hanem csak kutatója, vizsgálója; - annak

végtelen-gazdag egységét, értelme egyactusával át

nem foghatván, csak réssenkint s egymás után ejti

mindinkább birtokába; hogy Ca logica vezérszala-

gán), minél számosabb sugarait fogván fel ann ak

a természeti és szellemi világb~n nyilatkoző viszfé-

nyéböl, mindinkább valósítsa magán azon feladatot,

mely nemcsak az erkölcsi de értelmi irányban is az

örök Igazság Incarnatiójának ama szabályára utal:
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"estote perfecti sicut Pater ves ter in coelis per-

fectus est."

M időn a kormányzói jogar hazánk ezen főinté-

zetének karain váltakozva körben jár, ebben én nem-

csak a karok egyenlőségét látom kifejezve és azt,

hogya többféle tudományok az egy és osztatlan igaz-

ságnak véges szemeinken át ugyan más-más szin ek- .

ben ragyogó de sajátlag egybecsű csillámai i hanem

szervezetünk ezen lényeges elvében azon gyakorlati

hasznot sem méltatom kevésre, mely szerint recte-

raink személyeiben majd az egyik majd a másik

tudománycsoport és ennek hol egyik hol másik szak-

m~(t állftatván előtérbe: nincs egy tudományág sem

kizrirva azon elönyből, mely reájok soronkint abból

is háramlik; hogya személylyel a tárgyra is önkint

nagyobb mérvben irányul a közfigyelem j hogy az

egyetem fő mé1tóságára emelt hivatásos míívelö szak-

lelkesültségében érdekeinek legilletékesebb és legha-

tározottabb szósz6116ját birja; s hogy a rectori jo-

garral együtt járó befolyás és hatalom azoknak leg-

hatályosabb érvényesítöje.

Igy volt Nagyságod is, mindjárt kormányzása

kezdetén, nemcsak bús panaszlöja azon hiányoknak

és viszásságoknak, melyek karánál, különös en a ko-

rodakat illetőleg, régóta hasztalan Válják orvoslásu-

kat; és lelkes szőszőlléja az orvostudományokkal

rokon természettani intézetek égető szükségeinek

(székfoglaló beszédében): hanem szavait tett is kö-

veté; - a mennyiben a kérodái és egyéb helyiségek

máris czélszerübben rendestettek, -. az ásvdny- és

állattani tanszékekhez tanarsegédi ~momások rend-

szeresitetése hozatott javaslatba, s az tti czélszerü
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vegytani intézet felállítása biztosítva. - Ekkép ha

Nagyságod legközelebbi szivügye nemis jutott azon

határokig, melyekig azok iránti nemes érc1ekeltségé-

nek ohaja terjed, - legalább előbbre vitetett. A mi

kormányévének amily emlékezetes ténye, szintoly

biztos zMog[íul tekinthető annak, hogy majdan, ami-

dőn a magas hazai kormány, a mindenha tanusított

partfogelő jóinc1ulaton kivül, tettleg r e n d e Lk e z e n-

d i k az esz köz ö k kel is, melyektől a magyal'

tudomány ezen föintézete szebb jövőjét amily sovaran

szintoly jogosan várja: hasonló ügybúzgalom és erély

könnyen fogja fokpontjára segíthetni azt, amit Nagy-

ságod kormányéve, még folyvást csak reményre utalő

körülményeink kQzött, máris derekasan kezdeménye-

zett, tanuságot szolgaltatva arra: mikint hUhatJa

hasznát a jelesen képviselt rectori méltóságnak legelöl

és első sorban azon kar, mely azt viseli. -- Ezen

szakbuzgós~í.gát valamint az egyetemi ifjuság iránti

áldozó szeretetét hirdeti, s hirdctendi valamíg csak

egyetemünk fenálland, --- azon 5 0 0 frt adomány is,

melyet Na.gys~tgod (az orvostudományok s néha é pen

az államorvostan köréből választandó] pályakérdé-

sek jutalmaaására az utolsó tanácsülésben örök időkre

nagy lelküleg alapítvan yozott,

Azonban, valamint az egyes tudományszakok

csak a többiekkali érintkezésökből ruerítik nagyobb

világosságukat és fejtik ki teljes gazdagságukat; -

s csak a tudományok összes egyeteméhez való sorako-

z~ísuk által nyerik ama magasztos kenetet, mely azokat

egyenkint végczélukra is vonatkoztatva, nekik va-

lődi értelmüket adja meg; - s legyen az bármily

hasznos ismeretág , ha a többivel szemközt isolálja
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magát, a tudomány nevére igényt nemis tarthat: ugy

egyetemünk főméltóságának is, a tudomány haladása

érdekében, további fontosságát és magasabb jelentő-

ségét abban látom; hogy aRector, egyetemünk auto-

nom szervezetében , az egyes tudományok napszá-

mosai egyenlő befolyása mellett, az összes karok

Y~Uasztottja lévén: az egész egyetem szelleme és

iránya leghívatottab képviselője, s az abból fakadó

óhajok és jobbratörekvések legtermészetesebb hord-

noka, tolmácsa.

Az ösztön, törekedni a jobb után, melyet a bölcs

Teremtő végczélunkkal, mely nem egyéb mint foly-

vást tökélyesedni, oly megegyezőleg ültetett be az

emberi kebelbe, abban ugyan mindenkor megvan:

de soha élénkebben nem nyilvánul, mint midőn az

~í1lami rendszerek előre mozdulnak, Ilyenkor, anyu-

gaJom csendéhen tenyésző tudományt is szckatla-

nabbűl felvillanyozzák a közmozg::ís hulhímcsapásai

- s még mielőtt az igények pontozva, határozottan

formulázva, lennének, -jelszavakat hallunk, melyek

az óhajokat viszhangozzák.

Az őhajok, melyek tudományegyetemUnk keb-

lét, hazai állapotaink Nagyságod kormányával egy-

beeső szerenesés alakulása idejében, fönnebberr da-

gaszták, Nagysagodnak már ugyan nem egy akade-

miai felszólalásában találtak kifejezést; de soha han-

gosabban s behatóbban nem nyilvánultak, mint épen

rectori beszédeiben, melyek egyikében a haladott

tudományosság követelte reform szükségére utalt, -

a másikában, mintegy példakint, ezen anyaintéae-

tünknek, egy, napjainkhoz sokban hasonló korszak,

anyagi és szellemi fejlödése tényezöit fejtegeté.

I
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Én, részemről, nem ismerek egyetemünkön tes-

tületet. mely üdvös reformok után ne sovárogna;

mely már a közelmultban is ez irányban nem kérel-

mezett volna. Nem ismerek kart mely dicsekedhet-

nék vele, hogy akár anyagi és tudqmányeszköai, akár

tanerői és egyéb tekintetekben birtokában lenne

ruindazon feltételeknek, melyek azt anagyvilággali

nagy szellemi versenyre' teljesen képesítenék, -

Igen, reform, ez egyike régóta pusztában kiáltó sza-

vainknak , melyeket amily valóban szive mélyéből

hangoztatta Nagyságod egyetemünk egycseinek és

tcstületeinek, - ugy, hisszük, hogy, elvégre már

vágyaink igéretfölde határainél mondattak.

Azonban a reformnak, amint ezt a szó maga is

jelzi, nem minden képezi tál'gyát. - Mert valamint

az anyagvilágban a tüneményeken át hozaáférhetűnk

a lényeghea, elleshetjuk a törvényeket, elemezhetjük

és combinálhatjuk az alkatrészeket és erőket, -- és

a szellem hatalma és tevékenysége által mindinkabb

meghódítva, mind anyagi jóllétünk mind szellemi

emelkedésünk szolgálatába hajthat juk folyvást és

megállapodás nélkül, -. de azok felsőbb akaratból

lett és megállapított mivoltát és rendét nem változ-

tathatjuk : úgy az értelem- és erkölcsivilágnak is, -

melynek természetes mivoltát és szabályait a keresz-

ténység, a felülrőllesugárzott kibővitő ugyan de kap-

csolatos igazságok fényénél, csak határozottabban

formulázza és concretebben alkalmaz za - megvannak

másíthatlan alapjai, melyeken indulnia, és változtat-

hatlan czéljai, melyek felé tartania szükségkép kell

minden előretörekvésnek , hogy üdvös, hogy való,

hogy gyakorlati legyen. Mert mikint ott, a dolgok
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-természetét szriniba nem vevő míívelet eredményre

nem vezet és legtöbbször rombolólag visszahat: úgy

a szellemvilágban is csak oly reformok lehetnek ál-

dásthozók és e névre méltők, melyekae emberi szel-

lem történeti fejlödéséhez szarvezetesen csatlakoznak.

"Profectus , non p e r m u t a t io" - mondja

szakmám egyik másfél ezer évelőtt élt tudósa.

"Siquidem ad profectum pertinet, ut in semetip-

sam unaquaeque res amplificetur ; ad permutationem

vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur" (Vinc.

Lyr, in Commonit.).

Nagyságod, midön szakmája javának elömozdí-

tásán túl, a tudományos érdekek átalános, egyetemes,

nézpontjára emelked ve, az egyetemi reform és hala-

dás körüli irányeszméit közlé s még inkább a tett

mezején, ahol azokat az adott körülményekben HJlfal-

mazá: nevének emlékét akkint hagyja tudomány-

egyetemünk éviapjaira igtatva, mint ki a haladásnak

és szebb jövőnek, melyet mindnyájan ohajtunk, biz-

tositékát, nem a bármely irányban vett végletek és

túlzások kizárólagos érvényesítésében; hanem azok-

nak a jog sze n t ség e é s egyet e m ti nk a 1a-

p í t v á n y o sDCBAj e l l ege a la p j á n essközlendö he-

lyes közvetítésében, okos kiengesztelésében - é s

csak az ily értelemben vett r e f o r m b a n

ohajthatja. - Mert ha a tudomány, mint ékesen vitatta,

hatalom a társadalomban: úgy az, kivált alakulasi

korszalcokban, kétszerte nagyobb óvatosságot köve-

tel; minthogy az elveket kezeli, melyekben néha

szásadskra kiható áldásnak vagy átoknak, haladás-

nak vagy sülyedésnek, felvirágzásnak vagy enyészés-

nek kezdete rejlik.
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tevékenységéről ? Várakozásteli volt az idopont,

melyben Nagyságodnak a rectori méltóságot felaján-

lottuk. Azt hittük, hogy az üdvnek hazánk egén

hasadozö koránya egyetemünkre is azon pontig derí-

tendi fel a rég várt napot, ahol a hazai tudomány,

nemzeti mtívelödésünk eme gyúfoka, szebb felvirá-

goztatásának és gazdagabb gyümölcsöztetésének

magvető munkája foganatba vétethetik. Azt hit(ük,

hogy már Nagyságod korményrudja kanyaruland be

intézetünk amaz elhatározó korszakába, melynek

kilátásában Nagyságodnak ugyan rendkivüli felada-

tot, nehezebb, mert a mult és jövő irányában egyen-

lőn súlyos felelősséggel járó, terheket szántunk; -

dc me ly egyszersmind legmegfelelőbb tért nyitott

volna kifejtésére és teljes értékesítésére azon fenkelt

tudomán y és gazdag tapasztalásnak, vallásos lelkis-

meretesség és bölcsességnek, melyet Nagyságodban

amily bizalommal kerestünk, szintoly bőven fel-

találtunk.

Azonban egy országos egyetem kormányügyei

mindig elig számosak és fontosak arra, hogy meg-

saokett menetökben is, bár a legritkább képességet

. is, elfoglalják s gonddal tetézzék. _. Itt a folyó ügyek,

melyeket Nagyságod mindenkor gyorsan, pontosan

és a szabályok saoros követelménye szerint intézett.

Ott az igazgatás és tanulmány, fenyiték és gazdál-

kodás végszálai, melyeket éberen, gondosan és szi-

lárdsággal kezelt. Amott a közös tanácskozások, •

melyeket oly ügyességgel, öntudatos határozottsággal

s mellctte collegiális gyöngédséggel vezetett ; hogy

az ügyek talán soha akadálytalanabbul, gyorsabban



45

és összhangz6bban ném végeztettek. - Pedig ez

azon tér, melyen az egyetem legéletbevág6bb kérdései

hányatnak meg és döntetnek el; és hol az előforduló

tárgyak sokfélesége s a felfogás különfélesége a

tanácskozásokat vezető elnöknek eszélyét és ügyes-

ségét, higgadtságát és tapintatát leginkább igényli

és kitünteti. Ez azon tér, melyen a reánk nézve oly

fontos önkormányzati jogot, melyet Nagyságod oly

helyesen nevezett egyetemünk egyik érczoszlopának,

leginkább és a legéletbevágóbb mődon gyakoroljuk.

És ne vélje senki, hogy csupán az alkotmányos ön-

kormányzást nélkitlöző .idök és köritlmények közt

kell ébereknek lennünk. Ellenkezőleg ép akkor, mi-

dőnérdekeink a magasbhelyi készségre nagyobb

~ mérvbcn és biztosabban számíthatnak, - jelentkez-

hetik itt-ott a hajlandóság, a hoszasb ugyan de biz-

tosabb út mellőzésével, kbzvetlenül a döntő forumhoz

sietni, hogy, a különben talán dicséretes, ügybuzga-

lom, az ohajtott eredményt minél gyorsabban vívja

ki. De, uraim, a leggyorsabb siker sem ér fel azon

haszonnal, melyet nekünk aut o nom i á nk 'minél

féltékenyebben ápolt és csorbítatlanabbul megőrzött

elve biztosít. S ha Nagyságod teljesen megnyug-

hatva azon meggyőződésen, melyet e tekintetben

magáénak vall azon férfiu, kit a gondviselés másod-

Ízben hivott oktatásunk szent ügye kormányára : ol})

oli) A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása. 1854.

II. 347. "Be kell látnunk, miszerint az állam hibás in-

tézményei közt ama kerban Ca középkorban) valami

nagyon czélszerűnek is kellett lenni, amiből a polgári-

sodás ezen elöhaladását magyarázhatni. S kétségkívül

a It i s seb b köz ö n ség e k sze r v eze t ébe n talál-
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az egyetemi önkormányzatérti lelkesültségét itt is

oly tapintatteljesen tudta a higgadtság nyugalmával

mérsékelni : ez megint csak ama kormányzói bölcses-

ségéről tanuskodik, melyet 'a classicus irő e szavakkal

magasztal: "retinuit, quod est difficillimúm, in sa-

pientia modum."

A mily lelkiismeretesen 'őrködött jog'aink felett,

szintoly méltósággal 'képviselt bennünket, kulönösen

azon közbejött epochalis események diadalállomá-

sainál, melyeket tudományegyetemünk is oly "lángoló

honfiui örömmel ünnepelt. S hogy csak egyet érint-

sek : soha sem fogjuk feledni, kik szerenesés kisérői

voltunk, azon hatás os szavakat, melyekkel magyal'

kormányférfiaink előtt tudomán yegyetemünk álla-

potát ecsetelte, javát és pártfogolását szivökre kötötte.

És midön azon országos ovátiók közepette,

melyek a fejedelem és nemzet közt megkötött szent

frigyet hirdeték, a királyi kegyelem jóvolta egyeseket

is felkeresve, nekünk ama, - hogy ugy mondjam-

családi örömet szerzé ; miszerint Nagyságodat, már

rég tündöklő erényei s tettei után, a mag y arn e-

m e s ség, mindenkor büszkén viselhető, czimévcl is

feldíszíté: mi, kik Nagyságod becsét régóta ismerjük

és közelről szemléltünk, nem először most, hanem

csak hang~atosabban mondók a költövel :

juk azt fel." - És ismét "Csak ott maradtak fenn

korunkig legalább nyomai a polgári szabadságnak, hol

a középkori intézményeket fentartották, s erős meg-

győződésem, hogy míndazon sulyos bajokon, melyek

jelenleg még az állam letélét is veszélyeeik, megint csak

ugyanazon ezerrel segíthetünk, t. i. a z ö n k o 1: mán Y:

z at elv éne k eszélyes alkalmazása által."



47srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Agnosco Procerem, salve! .

. • . . . . . rarus

Civis, et egregius Patriae contingis ovanti" (Juv.

Sat. 8.)

S azért, ha Nagyságod, rectori mélt6ságának

minden irányban derekasan teljesített feladata édes

. öntudatával vonulhat vissza tudományos nyugalmába,

~ melynek csendes gyönyöreit ez évben közügyeink-

nek egész önodaadással áldozatul hozta: az egyetem,

csak szorult szivvel láthatja távozni azon polczről,

melyet oly haszonnal, oly mélt6n, oly egészen betöl-

tött! - S midőn, -különösen mi, az egyetemi tanács

ezévi tagjai, - fárad hatlan buzgalmának tanúi, viselt

dolgaiban munkatársai, s szeretetteljes, sziveket hő-

dit6 modorának bensőbb részesei, - azon közhan-

gulatnak még fokozottabb érzetével válunk ki eme

kedves emlékü viszonynak, - mint hisszük és kér-

jük - csak ~időszerü, csak hivatalos részü, kapcso-

latáb61: lelkünk egész hevével felkiáltunk : "Semper

honos, nomenque Tuum, laudesque manebunt!"




