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Nagyságos Rector!

Tisztelt gyülekezet!

Anya-iskolánk, a magyar szent korona birto-
kainak mindeddig ezen egyetlen egy egyeteme arra
van hivatva , hogy a haza és koronájához tartozó
minden részei és tartományai tudományos oktatásá-
nak középponíját, minta-intézetét képezze. Feladata
alapitóinak szándéka folytán': honunkban a tudomá-
nyok f6forrásául szolgálni, a tudományos- s vallásos-
erkölcsi magasabb müveltségnek gyupontjává lenni,
hogy annak áldásos sugarai világítsanak, melegítse-
nek a haza minden vidékein: világot gyujtani it

körébe sereglő ifju nemzedék 'elméjében, miszerint
lássa az igazat, a jót, a szépet rníndenütt, a hit s jog,
az orvosi és bölcsészet-tudományok regi6iban és

egyszersmint kebelét is fölheviteni, hogy a megismert
igaznak, j6nak és szépnek hlí szolgálatába is álljon:
az ifju nemzedék szivében az alsóbb tanintézetek üd-
vös hatása folytán fölébresztett és megfogamzott
Isten, király, haza és felebarát iránti szeretetnek
megőrzéséről, s további fejlesztése- s szilárditásáról
ápol6 dajka gyanánt gondoskodni, nem csak tudóso-
kat, hanem erkölcsi jellemeket képezni, tudományo-
san kiképzett és erkölcsileg nemesedett nemzedéket
szülui a hazának és egyháznak: szóval terjeszteni és
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s:álárdítani a valódi keresztény-vallásos tudományos-
ság és müveltség szellemét, mely napjainkban egye-

dül képes biztositani a nemzetek életét, történelmi

felsőbbségét, és valamint a valódi fölvilágosodás,

erkölcsiség s jogosságot, ugy a népek igaz szabadsá-
gát és ezekkel járó valódi közboldogságot a legbizto-

sabban előmozdítani. - Anya-iskolánk ezen magasz-

tos feladata megoldásában, fönséges czéljának való-
sitásában ügyeit az önkormányzat nagy élvénél fogva

. közvetlenül maga intézi szabadon válásztott tiszt-

viselői által, kik minden más jelentékenyebb jutalom

nélkül, mint melyet a bizalomban nyilvánuló kitün-

tetés és a kötelesség hű teljesitésének öntudata nyujt,

viszik igazgatásának s ügykezelésén~k gyakran su-

lyos terheit. - Egyetemünk önkormányzati joga,
valamint testületi egységének föképviselöjét pedig

annak szabadon választott fejében, nagyságos Reéto-

rában tiszteljük. - Az imént elmondott körülmé-

nyekben fekszik a mai ünnepélynek jelentősége és

azon ős szokásnak jelentékeny oka, melyszerint a

köszönet- és hálaérzelmeknek ünnepélyes tolmácso-

lása mellett válunk el azon férfiaktól, kiket a bizalom
tudomány-egyetemünk vezetésére s igazgatás ára hi-

vott. - Valóban helyes szokás du lee en ime t

d e c o r u m est laudare v ir o s gloriosos in
generatione sua. (Eeel. cap. 14.) Valóban

öröm-élvezet jeles Rectoraink egyetemünk java, dísze

s virágoztatása, nemkülönben jogai s kiváltságainak
védése körül szerzett érdemeikröl elmélkedni és az

elviselt gond- és fáradalmakért halantékjokra tüzött

.babérkoszoru, g'Yanánt az ($szinte tisztelet,' hála és

eliemerés édes' érzelmeit ünnepélyes gyülekezetben



55

nyilvánítani. Ily ünnepélyes és a kegyeletes hála
érzelmeinek áradozásai közt emelt és a késő utókorig

fennmaradó diadal-, hála- s tisztelet-emlékek, mik
legközelebb valamint az érdem megjutalmazását, az
uj tiszthat6ságoknak az elődeik által kivivott dicső-
ség utáni dicséretes vetélykedésre hathatós ösztönzé-
sét: ugy szükséges lelkierejök, mely a terhek alatt
lankadni szokott, minden az egyetem kormányzói
tisztséget környező nehézségek s akadályok bátor
legyőzésére ezen legnemesb jutalom reménye és elő-
érzete által való hatványozását czélozzák, méltók
tudomány-egyetemünkhez :

Per quae s p ir it u s et vita r e d it bonis
Pos t m o rt e m du ci bus.-

(Horátz.)

Nekem jutott ama megtiszteltetés és pedig már
másodizben, hogy épen a bölcsészeti karból szabadon
választott és kormányzói szék;ől lelép 6 nagyságos
Rectört bucsuzó és érdemeit méltólag magasztaló be-
széddel üdvözöljem, és e díszes gyülekezetben, hol
magyar szíveket látok egybeforrni, melyeket a ke-
gyelet nemes érzelme a jelen órában hangosabban
dobogtat és a mai ünnepély szivélyes egyszerüsége
h6 lelkesedésre lobogtat, az egyetemi tanács, sőt az
egész egyetemi testület nevében a hála tisztelet s
örvendezés érzelmeit tolmácsoljam. - E tisztet öröm-
mel, de némi szent félelemmel is teljesitem. Öröm-
mel, a mennyihen az ész és kinyilatkoztatás, Isten
és ember, bölcsészet és hittudomány közt szép test-
véri viszöny létezik, a bölcsészet és hittudomány
egymást kölcsönösen támogatják. - Ugyanis a
theologia mint tudomány csak a bölcsésset segftsé-
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gével val6síthatja magát és az észnek eszméi azon

pontot képezik, melyböl a hittudomány kiindul és

melyre igazságait alapítja; a bölcsészet vidékére

pedig a hittudomány tanai fényt és világosságot
árasztanak és azt az Isten és ember közti viszonyról

tökéletesb ismeretekkel gazdagítják. - Némi szent

félelemmel: s talán az érdemek és dicséretes tettek

hiánya miatt? Korántsem! hanem nagyságos Recto-

runk ismeretes szerénysége miatt, kinek gyönyörü-

ség ére válik i n k á b b dic s ére t rem élt 6 n c s e-

le ked ni, m in t dic s é rt e t ni, kinek ambiti6ja

az emberi tulajdonoknak egyik legszebbike: "a j a-
val á s t in k á b b kié r d eme In i, min tsz e m-

ben meghallani;" nem is abban foglalkodik,

hog y az e mb ere k r 61 abe s z élj e nek, hanem

"hogy ipsimet sibi bene c o n s c iu s sit."

(Seneca.) Azért nem annyira dicsbeszédet fogok tar-

tani, ugy is nagyságos Recterunk leg sze bb d i-

c s ére t eia z é5 tet t ei, mik hallgatásom mellett

is hirdetendile nevét, mint inkább az igazságnak

bizonyságot adni és azt is kellö mérsékeltséggel és
rövidséggel.

A tüzetes és kimeritő előadás, melyben Nagy-

ságod az egyetemi tanácsnak a lefolyt iskolaév alatti

müködéseit és törekvéseit jelzé: egyrészről biztos

zálogául szolgál a körültekintö bölcseségnek, mely-

lyel Nagyságod egyetemünknek a tudományos élet-
be, az egyetemi polgárok szerenesés és a kor igé- .

nyeinek megfelele kiképzésébe és jövendő boldog-

ságuk megalapitásába oly mélyen vág6 ügyeit

vezényleni szerenesés volt; másrészről pedig két-

ségbe vonhatlan tanuságát tartalmazza azon nemes
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és lankadni nem tud6 buzgalomnak, melynélfogva

Nagyságod az egyetemnek, tanácsa- és karainak jo-

gait mindenkoron lelkesen védte, anya-iskolánk álla-

potának javitása körül erélyesell és fáradhatlanul

mííködött és az egyetemi pölgál'ok kedélyét maga-

abb vágyakra fölgerjeszteni és nemesebb czélok el-

érésére buzdítani igyekezett.
Nagyságos Rectorunk mííködésének gyönyörü

és áldásban maradandó szövetén aranyszálként vonul

keresztül az érdem nagylelkü elismerése: a rend és

fegyelem föntartása : egyetemünk összes, ugy mint

egyes jogainak némi nemes féltékenységgel rokonult

ernyedetlen 6vása: a tanrendszerben teendő üdvös,

nemzeti müveltségünk s a kor igényeihez mért re-

formokra és anya-iskolánk állapota mélt6ságának
megfelelt> javítására irányuló mozgalmak és gondok.

I. Lelkem a visszaemlékezés szárnyain még

most is repes örömében Nagyságod azon kezhelyes-

Iéssel fogadott indítványa fölött, rnelynélfogva köz-

tiszteletü elödeit , kiknek érdemei egyetemünk év-

könyveiben elhomályosithatlan betükkel fognak

mindenkoron ragyogni, W enczel Gusztáv és Jedlik
Ányost mindjárt az első ülésböl a legfelsöbb helyre

fölterjesstendöknek kérte , hogy királyi tanácsosi

czimmel ékesittetnének föl azok, kik bölcs tanácsuk-

kal a királynak és hazának súntugy, mint az egyház

és haza eme szemfényének, tudomány-egyetemünk-

nek oly hasznosak tudnak és akarnak is lenni. Szint-

ugy több rendkivüli jeles tanárnak kérelmét, misze-

rint a rendes tanárok rangjára emeltessenek, Nagy-

ságod nemcsak 6szinté örömtől sugárz6 arczczal fel-

karolta, melegen pártolta, hanern bölcs, erélyes és
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;tapíf{t'att~lj'es kÖzbeÍlj~rá;sa által föganatositó'tta is.-

-Ezáltal Nagyságod 'szellemi emelkedettségének igen

-kitUn6 tanuságát nyujtá, mint ki saját fénye elhomá-

"lyoilitását6l bern fél, habár mások is fényes kl'ttlnte-

tésbén részesittetnek. De nem is halaványodott el
nsgos Recterunk halantékját övedzö érdemsugarainak

fényköre, s6t ragyogóbb és nagyobb lett; mert nagy-

ságos Rectorunkat 6 os. k. apostoli Felsége, legma-

gasb ngyefmére méltatva lelkészi, tanári, irodalmi s

é'gyetem-hits~ónoki pályán kifejtett múnkássága és

buzgalma által szerzett bokros érdemeit, nagyváradi
székesegyházi kanonokká és B. Szűz Mária széplaki

apátjává legkegyelmesebb en kinevezni méitóztatott.

;,Ceu splendidum sidus refulges
. . Qua patet Hungariae per oras."

Különben is mindnyájan egy testnek tagjai vagyunk
és ha egyik tag valamit szenved, együtt

szenvednek minden tagok; vagy ha az
egyik tag m e g d í c s ö it t e t ik, együtt' örül-

ne k minden tagok. - (Sz. Pál I. L. a Kor.

XII. 26.)
II. Nagyságos Rectorunk gondosan őrködött,

hogy tudományos intézetünkön a fegyelem, rend,

csend és illem föntartassanak, annak ugy, mint tag-
jainak becsülete és méltósága a legszigorubban meg-

éíriztessék, egyszersmint az akadémiai polgárok tár-
sas életének szabadsága és biztonsága sértetlenül

fonálljon. Tette ezt erélylyel párosult atyai szelid-

séggel; mert ha fölháborodott is a kihágás ellen,
szive mindig nyitva állott a hibázőknak , ha feddett,

gyógyitani akart, nem' bántani; az idegen gyenge-
séget szerétettel elnézni; segélleni , tűrni mindenkor
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és míndenti.tt kész; áttani -' nem tlJli<fé>tt.De itzokkhI,

kik az akademiai hat6ságot megilleté} tisztelet 'és

engedelmesség vagy saját iskolatársaik ellen sérté-

seket követtek el, a fegyelem egész sulyáJt érezteté.

Mindenkor és mindenütt csak hivatalának lelkiisme-

retes teljesítését, anya-iskolánk mé1t6ságát és becsü-

Ietét, egyetemi polgáraink hivatását, javát és hir-

nevét szem eWtt tartván, föltllemelkedett riémely

ujdondászok gunyoros csipkedésein és a, roszakarat

insinuáti6in.
r

"Unum sequutus recti amorem ,

Nil avidus popularis aurae."

"Hinc illa nullis fracta laboribus, r f ) ()

Et temperari nescia limite,
Praeclara semper molientis

Ignea vis animi redundat. "
(Ballay.)

Igy cselekedni val6ban illik egyetemünk bölcs s

szilárd Rectorához; S api ens ugyanis sz. Ambrus

szerint: "n o n me t u fra n g itu r , non pot e 8'-

tat emu tat ur, non adt o II i t li r pro spe ri s,

non tristibus mergitur: ubi enim sapi-

entia, ibi virtus animi ibi constantia et
forti tud o." (EpI. ad Simpl.) Sa p ie ns igy szól

Seneca: "ad omnem incursum invictus et
in t a c t u s est." (Epl. 60.)

Ill. Szintugy nsgos Rectorunk meg lévén gy(5-

zödve, hogy "a bölcseség kezdete az Ui- f'é-
lel ID e" (Eeel. 1. 11.), hogy a keresztény igazság

nemcsak a békének és vigasztalásnak, hanem a tu-

dománynak, haladásnak és polgárosodásnak is alap-

.r
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élve, hogy a bölcs csak a vallás 'és' erkölcsiség sze-
rafszárnyain 'emelkedhetik föl az igazság napjához;
meg lévén győződve, hogyszentegyhésunk,' mely a
rabszolgának Ieszedte lábairól a lánczokat, hitrend-
szerévei csak a tévektől óvja meg maga hiveit, nem
lánczokat,hanEmi szárnyakat ad a kutató elmének és
rúéltényólván 3: tudományosságot, ll. tudománynak
kivélólag koszorút jelöl ki,' s babért, minőt a vért a-
nuk és hitvallók Karának tart föl, a tudósok 'számára
is biztosit ; hogy a hitbeli meggyőződés nem lankass-
totta Hunyadi honszerelmét , nem bénitotta Zrinyi
vitézségét, nem szegte szárnyát. Faludi vagy Mínd-

szenty Gedeon költészetének, Lonovics lángeszének,
O Oonnel szabadség-érzetének, ~emcsak' egyetemünk
ujjaalakitasanak 88-ki évnapjan tartott kítünő lelkes
beszédében hathatósan szólt az erkölcsi haladásról,
mint mely egyedül biztositja a tudományos, míívé-

I

szeti és társadalmi haladást: nem csak jeles egyházi
szónoklataiban igyekezett az egyetemi ifjúságban a
vallásosság szellemét ébreszteni , őket egyházunk- s
tanaihoz való h6' és hű ragaszkodásra, az erény sze-
rétetére és a vallási külsö gyakorlatokra buzdítani,
fölhevitnni , hánem elnökileg is a karok dékánjait
fölszőlitá, kérte, hogy az ifjuságot a vasár- és ünnep-
napokon tartott egyetemi isteni szolgálatokon példás .
megjelenésére opportune, inportune serkentsék. -
Fájdalom a legjobb szándék, a buzgó törekvések lel-
kes Recterunk atyai szive mélyéből fakadozott szere-
tetteljes intésekkel párosulva nem termették meg
mindig az óhajtott gyümölcsöket, de azért lelkes sza-
vai, lankadatlan törekvései meg vannak irva a z
éle t k ö n y v é b eu.

n:

e

r

e
1
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IV . Nagyságos Recterunk ezen alma mater
nagylelkü alapit6inak a hálás utódok előtt szentnek
tartandó szándéka, az alapitó oklevélben kimondott
rendeltetése, s javadalmainak természete iránt fiui
kegyelettel és dicséretes féltékenységgel viseltetvén,
atyáink örökségét azok részére, kiknek javára egye- -
dili alapíttatott föntartani. kath. jellegét lehetőleg
legjobban megőrizni igyekezett. - Nemkülönben
egyetemünknek, az egyetemi tanácsnak és egyes ka-
roknak jogait akár fölülről, akár alulról történt jog-
sértések ellen szeretettel, béketüréssel és szilárd áll-
hatatossággal védte, oltalmazta. Nagyságos Recto-
runk nagyfontosságu hivatalkodása tartama alatt
egyetemünk legkisebb szükségeit és körülményeít is
arguszi éberséggel kisérni, kipuhatolni igyekezett,
hogy ott, hol netalán orvoslás kivántatnék, minél
előbb intézkedbeesék. - Eszélyességének, bölcs és
tapintatteljes közbenjárásának sikerült az egyetemi
gondnokot, ki tisztjének lelkiismeretes teljesitése és
gondos körültekintése folytán sok filléreket meggaz-
dálkodott, több visszaélésnek és fölösleges kiadásnak
elejét vette, anya-iskolánk részére megtartani, annak
javára és gazdaságának jelentékeny előnyére és leg-
nagyobb hasznára.

v. Végre mit szóljak akademiai tanácskozásaink
s üléseinkről, vagy is azon térröl, melyen az egyetem
legéletbevág6k kérdései hányatnak meg és döntetnek
el, hol az előforduló tárgyak sokfélesége és a fölfogás
különfélesége a tanácskozásokat vezető elnöknek
eszélyét és ügyességét, higgadtságát és finom tapin-
tatát leginkább igényli és kitünteti, hol reánk nézve
az oly fontos önkormányzati jogot. gyakoroljuk. -



Nagyságos Rectol'unk"ezen téren kifejtett-törekvései-

böl, véghez vitt tetteibel mindenkor sugárzott ázon

erős meggyőzl5dés, hogy fejünk, kormányz6nk ugyan,

der nem azért, hogy fölöttünk álljon, ha-
nem hogy érettünk k ü z d j ö n. Mi az egyete-

mi tanács tagjai láttuk s tapasztaltuk nsgos Recto-

runk kezeiben a folyó ügyek szabályos, igazságos s
pontos elintézését , intézetünk minden legkisebb

szükségeire, igényeire szegzett figyelmét, gondosságát
és, fáradságát. Nagyságos Recterunk a felsőbb ren-

deletek alapján kidolgozott egyetemi ügyrendtartási
módszer értelmében és határai között a nm. m. kir,

vallás- és közoktatási ministerium kegyes rendeletei-

nek minél gyorsabb, tárgyalását s illetőleg végrehaj-

tását, valamint a tek. karok hivatalos jelentései, vé-
leményezései vag~ javaslatainak felsőbb helyre annak
idején eszközlendő fölterjesztését szeros és elkerülhet-

len kötelességének ismerte, minden az egyetem álla-

potának szellemi vagy anyagi tekintetben teendő
előmozditása s küldíszének emelésére vonatkozó 8

korszerü indítványok pártolását egész Iélekkel ma-

gára vállalta: az egyetemi testület egyes tagjainak
érdekében benyújtott folyamodványokat az óhajtott

eredmény sikeresb kieszközlése végett felsőbb helyeni
ajául~sával. támogatnilkedves s egysze;rsmint köteles

foglalkozásának tekintette. Nem volt fölakadés, nem

volt halasztás, a kormányzás kerekei az egyetem jo-
gainak, körén belül-a szabályok vonalain gyorsan,

szelidea.és szilárdan haladtak. Tanui vagyunk a test-

véri-gyöngédségnek, mely targyalásaink szakadatlan

fonalá.tr és kivonalczort körét híven őrzötte, szerete-'

tével elő~li,dásaink nyuglodságát, higgadtságát biztosi-
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totta, kellemetessé varázsolta. Mi tiszteltük rendkivüli

önmegtagadását , hogy hol elnöki jogait függetlenül

érvén yesíthette volna, azt nézetünk alárendelte, tisz-

teltük vidám nyájassággal párosult azon mérsékelt-

ségét és igazságszeretét, mely mindenki alap os véle-

ményét tisztelte, méltányolta, a szólásszabadságot

soha nem gátolta. Nagyságos Rectorunk 'kormánya

alatt igen-igen fontos kérdések, u. m. az üdvös és
szükséges tanreformokra, egyetemünk küldíszének
emelésére, állapotának oly módoni javitására és oly

eszközökkel való gazdagitására, melyek által válto-

zott társadalmi viszonyaink és nemzeti müvelődésünk

igényeihez képest magasztos feladatanak és hazánk
közóhajának minél teljesebben megfelelhessen, és
végre uj egyetemi könyvtar-épületnek emelésére vo-

natkozó javaslatok tárgyaltattak ,megvittattak. És

mindezen nagyfontosságu kérdések fölötti tanács-

kozásainkban nagyságos Rectorunk bölcsesége, kö-

rültekintése, kalauzolása irányadó phároszkint tün-

döklött és a tanácskozásokat szerenesés révpartra

vezette. Ezen nagyfontosságu tárgyalások, üdvös

végzések még a felsőbb megerősitésre és végrehaj-

tásra várva csak elhintett jó mag gyanánt tekinthe-

tők , melyet a jövő fog kikelteni és gyümölcsözővé,

tenni. De csak legyen köztünk szent a béke, hogy;

olajágának árnyában a hazánk földjére visszaültetett

drága növény magasra növekedhessék, megerösöd-

hessék, csak testvériesüljön össze őszinte szeretetben

a közös nagyczél, a honboldogitás valósitására hazafi

hazafival. és remélem és hiszem, hogy nagym. báró

Eötvös emelkedett lelkü , titka müvelségü hazafi és
közoktatási minister ápoló szárnyai alatt egyetemünk
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oly állapotba fog helyeztetni, hógy a versenyt jeles
európai testvéreivel büszkén kiálhassa és akkor e bö
aratás idején bizonyára nagysgos Rectorunk neve és

kormányának: emléke az arany kalászokból font ko-
szerun méltólag fog ragyogni. --- Mi több
nsgos Rectorunk a hivatalos üléseken kivül is min-
denkoron kész volt minket bölcs tanácsával, és pedig :
teljes szerétettel és elözékenységgel támogatni, segí-
teni. Dicséretreméltó tett! "Quid enim prodest tibi
habere sapientiam" mondja sz.Ambrus, "si consilium
neges, si consulendi copiam includas, clausisti fon-
tem ut nec aliis fluat, nec tibi prosit." (De offis 1. 3.)
De ez ügyben igen óvatékoa és körültekintö lévén,"

minderi hirtelenkedéstöl és'szenvedélytöl tartózkodott.
"Festinatio enim Livius szerint improvida et
c o e c a est (L. 31.) c on s i li a mor a c o n val e s-
C unt." (Tac. L. 1.) Nagyságos Rectorunk tulajdona
volt magát anya-iskolánk javáért s díszeért egész
odaadással feláldozni, minden kötelességeit váltig
teljesiteni, élt egész éven át nem magának, hanem
hivatalának, nem önérdekének, hanem intézetünk

érdekeinek és dicsöségének , mindenben a leg-
tisztább szándék, hivatala vallásos és komoly ön-
tudata vezérelte. Ő a j ó z a n hal adá sna k b u z-
g ó ápo ló ja, tan ács k o z ása in k b ö 1cs, n y u-
g o d t int é z öje, az egyet e m j a v á nak go n-
dos elömozditója, d í s z é n e k s jogainak
m élt ó s ágo s ő re, asz é pre n d és c o II egi a-
lis viszony nagylelkü ápolója, mind-
nyájunk barátja é s az ifjuságnak okos
engedékenységgel, jósággal és példával
atyai ve zet öj e val a. Magán-élete szintugy mint
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nyilvános pályája olyan volt, hogy egyházunk arany
sz~íjnszent atyjával bátran elmondhatom: ,,0 m n i-
tuba operum tuorum documenta clariora
vit a qu emu n d a ips alu ce fu 1gen t iore s t.
(S. Chrys. Hom. 15. in cap. 5. Matth.)

Lépj le tehát most fényes székedröl, melyen oly
üdvösen mííködtél, nyugodt lelkiismerettel, mi a nagy
férfiaknak legszebb jutalma; vedd minden elviselt
fáradalmaidért őszinte szivélyes köszönetünket és en-
gedj azon kérésünknek, hogy nemes szivüséged foly-
tonos bizonyitványaival a hivatalos körön kivül is
dicsekedhessünk. Isten áldása kisérjen, miként a mi
szeretetünk, tiszteletünk és hálánk kisér.

"Vives superstes Nil meritis Tuis
Fatnaeve livor deteret im p r ob u s ;

Aevi r u en t is detrimenta
Nil Tib ide r i pi e n t dec ori s."

Élj boldogul!
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