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Nagytekintetü egyetemi Közgyülés!

Mint a természetben a négy évszak ölelkezve

egymást termékenyiti és áldásait kifejtve azokat az

egész emberiségre ömleszti : ugy a tudományok vi-

lágában , melynek az egyetemek szintann yi fény-
csomói, a leüljelenségre bár elkülönzött, de máskép

legbensőbb egybeköttetésben levő karok egymásra
kölcsönösen hatva fejtik ki és árasztják malasztjai-

kat: közvetlenül ugyan kebelökbe fogadott polgá-

raikra, közvetve pedig szintén az egész emberi nem-

re, melynek választottjai a karok csarnokaiban te-

szik sajátjokká mindazt , mi az értelemre fönséges,
a szívre nemesítö , a közjőlétre áldásdús találtatik a

nap alatt.

I A fölhozott hasonlat szerént nem akarom mint-

egy mikrologiá val nyomozni, de nyomoztatni sem:

melyik évszak lehetne inkább jelképe egyik vagy

másik tudományos karnak ? Ha valaki a rügyező,
millio reményt ébresztő , tarka vegyülétü lényeivel

gyönyörködtető tavasznak képét netán a hypothesi-

seknek virágait egymásra halmozó, tündérles szel-
lemszikrák közt önmagának tetszelgő bölesészetben

látná; vagy a bajok legtermékenyebb anyját, a for-

rón égető nyarat - a bántalmakra a világ mind öt
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részében, a szerves és szervetlen lények végtelen

birodalmában irt kereső s azt j6tékonyan csepegtető

orvosi tudományokkal sejtené némi összeköttetésben

lenni; vagy az enyhült , higgadtabb őszi szakot a

komoly, mert a rideg igazsággal, joggal foglalkoz6,

az "in senibus consilium"-féle axiomát leginkább

feltüntető jogi karban szeralélné képviseltetve; a

dermesztő télben pedig az absolut igazságait61 me-

revnek hítszó hittudomány tünnék föl. de melyépen

ezen látszólagos mozdulatlanság által készíti elő It

többi tudományok tavasz-virányait, nyári pompáját,

őszi áldásait, gyümölcseit, és mely épen ezen, oly

sokszor balul magy~rázott stabilismusa által tüzi ki

a tudományok polusait, a:t. ismeretek zenithjét és

nadirját, melyeken tul azok hasztalan keresnek iga~

ságot, hasztalan emelkedést: mindegy, tessék az ész-

nek e játszisága, ha tetszhetik; de azt valónak tar-

tom és állitom: hogy az egyetemi négy kar megtör-

hetlen frigy ben áll egymáshoz, és a tudományok

bőségszaruját valóban áldásthoz6lag csak akkor önti

ki az egész mindenségre , ha e szent, elválasztha-

tatlan frigyben termékenyül , és érleli meg gyü-

mölcseit.

E benső frigynek szüleménye az is, hogya ka-

rok megalapitott sora szeréut évről évre más és más

karból választatik egy, ki a karok egyetemességé-

nek közügyeit képviselje, intézze: legyen kormány-

noka, rectora az egyetemnek.

E sorozat szerént ime az uj megválasztottnak

ajkairól hangzik az üdvözlő szózat e teremben; üd-

vöt mindenkinek , és egyuttal hálát mond a reá sza-

vazott t. választóknak az ekkép nyilvánult és' sírig
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híven megőrzendő emlékü bizalomért ; elérzéken yült

keblét szivélyes köszönet szavaiban tárja ki, de me-

lyek sokkal árv~tbb nyelvröl hangzanak , mint mely

a mélyen érzett h~ílát csak megközelitőleg is méltán

tolmácsolhatná.

Ezen érzet annál tisztább, annál bensőbb, mi-

vel pap vagyok; a pap pedig mint olyan s legtöbb-

nyire csakis azért, mivel az: oly ritkán találkozik

az életben elismeréssel; hála a tudományok liatal-

manak , hogy e téren ellenkező tapasztalat merül

föl, és azért a szerénység rovásara is legyen szabad

hinn em , hogy e nem keresett, de szivesen fogadott

kijelöltetés az elismerésnek zálogaul is vehető. -

Távol legyen azonban a panasz hangját vegyi-

teni örömnapom zengzetébe ; fut 6 felhő legyen csak,

mit említék, mely a legderültebb napon is föltünik,

inkább hogy átragyogjon, fürödjék a nap arany su-

gm·aiban, mint azt elhomályosithatná.

De valljon lehet-e ez örömnap ? Hisz dicső elő-

deim a bizalom által reájok nehezült terhet, sulyt

érezve aggályos kebellel foglalták el az igazgatói

széket, és szerény en elismert gyengeségök tudatában

némi félelemmel tekintének az előttük föltáruló jö-

vőbe?

Tövistelenebbnek, göröngytelenebbnek hiszem-e

a pályát, melyre ma lépek, mint volt elődeimnek

hős lábai alatt ? Nem! sőt talán alaposan sejthet-

ném , hogy göröngvei kövültcbbek, tövisei élesebbek

is lehetnek, mint melyeknek legyőzése babért tűzött

az ő halántékaikra.

Vagy tehetségemet csigázom-e oly magasra,

hogy véljem, miszerint náluknál könnyebben fogom
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meghaladni az előmbe gördülő nehézségeket ? Ha ezt

vélném, már dicstelenül hevernék a küzdhomokon,

melyre oly vakmerőleg léptem volna; mert feledve

az ember temérdek fogyatkozásait, csak büszkeség

emelhetné ily széditő magasra, ahhoz eddig sem szo-

kott fejemet, és méltán sujtatnám és bizon yára le

is snjtatnám, mert a keresztények Istene megalázza

azokat, kik fölmagasztalják önmagukat.

Miben rejlik tehát örömömnek, miben oly derült

kilátást n yl~ tó bizalmamnak oka? Hordozza szét a

nagytekintetü gyülekezet, hordozza szét szemeit rt

férfiakon, kik közvetlenül környeznek ; hordozza szét

a tudományok fölkentjein, kik az egyetemi testület-

hez tartoznak: és bátorit6 öntudatomnak föltalálta

méltó okát, föl szilárd alapját.

Az egyetemi tanács oly férfiakból alakult, kik-

ben a tudomány a lélek emelkedettségével, az ügy-

avatottság a kezelési ügyességgel, a hivatal tudata a

szükséges körültekintéssel, az állássugallta szigor a

helyzet által ajánlott discretioval , a nyájas közlé-

kenység a kétes népszerüség kellő mérlegelésével

elválaszthatlanul párosul; kik magasztos, kötelmeik

teljesitésében forró honszeretetüknek is Iegszebb,

legáldásosb zálogát hiszik a haza oltárán bemutatni,

kik a tudós borostyánjával, közelismerés szerint, a

honpolgári erények pálmaágát is egyesitik. Ily fér-

fiak élén állani öröm; bölcseségöle kincseinek táma-

szára számithatni megtestesült bizalom; velök együtt

egy czélra törekedni édes megnyugvás; mondhat-

nám : a siker iránt lehető legnagyobb biztositék.

Legyen tehát üdv velök, legyen áldás rajtok; velem
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pedig az általok eszközlendö szerencse és mindenben

6hajtott ere d m ény!

Erre vonatkozólag alaposb reményt táplálni né-

mileg jogosulva érezhetjük magunkat az által is, hogy

a szükségelt reformok iránt ápolt 6hajaink soha-

sem állottak közelebb valósulásukhoz , mint az év-

ben, melynek küszöbén állunk.

Anyagi és szellemi téren egyenlö, a fürge tevé-

kenység és a bámula.nd6 mííködésbe hozott emberi

erőnek visszatarthatlan hatalma mindent magával

ragad; mintegy uj világ felé .sodor , melyet terem-

teni akar, teremthetni hisz. Tespedésnek nincs he-

lye, ha ki vagy mi tesped, veszve van, nem illik a-

korba, melynek haladási diadalszekere könyörtele-

nül zúz össze mindént, mi gát gyanánt gördül elébe;

sajnos, hogy diadalittas mámorában olyast is szét-

morzsol, mit éppen kivívott gyözelme biztosításának

tekintetéböl j6 lett volna megóvnicmegtírizni. Azon-

ban ily mérséklet az eszmék és óhajok forrongásá-

ban nem remélhető; majdha eljutott a véglethes, me-

lyet czélul tűzött ki, fogja csak, kiábréndulván, látni

a sok tévedést, mel y hozzá tapad t; a legszente b bel

űzött könnyelmü játéknak veszélyeit, melyeket ön-

maga ellen fölidézett ; talán a sok jogtalanságot, sé5t

,eré5szakot is, melyet elkövetett a chaosban, mely-

nek egyik oka nem csekély igazsággal az ujítás ki-

méletlenebb emotioiban is kereshető.

Ily általános törekvések korszakában a haladás,

tehát az ujítás és reform köréböllegkevésbbé marad-

hat ki a szellem. legdicsöbb szüleménye - a tudo-

mán y, az ismeretek összege; .ezekre nézve is mint-

egy uj próba-követ emel ki a kerszellem nyomozá-
6

•
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sainak gazdag aknáib6l, és ígaznak, üdvösnek csak

azt tartja, mi ennek üti meg mértékét , és elvetve

~itöbbit erre épiti, ezen emeli fölebb s viszi elöbbre

nem egyszer va16ban bámulandó vívmányainak tün-

dércsarnokát, '

Mi6ta tudomány - egyetemünk .fönnáll, kétség-

kivül a haladás, a tökéletesbülés volt pályájának szá-

zadain keresztül aczél, mely felé tört; tört aránylag

a korhoz, aránylag az abban kinálkoz6 tudományos

apparatnshoz ; na olykor-olykor a multban nem lát-

juk olyan haladás nyoma.it, minőt -korunkból mérve

talán már akkor létesítettnek ohajtanánk: emlékez-

zünk meg, hogy egy kor sem haladhat ja fölönma-

gát ~ és mint mi kéveseljük a multat, ugy fogják

századok után keveselni vagy tán kicsinyleni is je-

len, általunk őriásiaknak hitt erőlködéseinket.

A lefolyt kor ovatos volt, szilárd alapot kere-

sett, nehézkesb de biztos lépéssel haladt ; jelénleg a

haladás termékei egymásra halmozódnak ; ha egykor

majd rendszerbe akarja valaki azokat hozni, lesz-e

belölök annyi használhat6, mint volt a régiböl ? a

jövő fogja megmutatni. ot

Ha a nemzetek életében nagy fontosságu szere-

pet játszik a jogfolytonosság : a szellemi tudomanyos .

világban is meg van ennek analogja, az elvkövet-

kezetesség, mely a valódi tudomán ynak ép ugy élet-

ereje, mint a népek létében a jogfolytonosság gyak-

ran egyedüli alapja fönnmaradásuknak.

Valamint a némzet élete ellen tör, ki. eltiporja

történelmi jogait, ezek fol ytorrosságét , azt -uj J térte

kényszeriti , ',oly térre , melyen eddigi életével, szo-

kásai- és jcgaival egészen ellenkező' vagy legaláb b .
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azoktól elütő elemek mozognak, szerveződnek, de

mel yekkel mint heterogenekkel a nemzet soha sem

fog életrevalólag egybefól'l'hatni: ugy merényt követ

el a tudományok ellen, ki azoknak tüzprőbat kiál-

lott alapelveit támadja meg, és ezeket nézetekkel,

vélelmekkel p6tolván azt hiszi, .hogy 'ő reformált ;

pedig csak pusztított, csak rontott ott, hol megma-

radva az egyedül helyes talajon annyi erővel talán

örök tartamu emeletet rakhatott volna a tudomán y-

nak ,va16di elveken 'nyugvó épületére.

Mert a tudományok reforméjában is mindig meg

kell különböztetni azok bensejét, objectiv lényegét a

mődozattől , az eszközöktöl , mel yek azt· fejlesztik,

emelik , az életbe átszivárogtatják, tehát az emberi-

ség javára kamatoz6vá teszik.

Legyen valamely tudomány positiv , vagy az

észen vagy experimentation nyugvó, mindegy: alap-

igazságnak mindenütt kell lennie, melyböl kiindul,

melyen alapul,. fejlődik, melyet tehát az élet bár-

mely viszonyáért , követeléseért sem szabad fölál-

dozni , mődosítani ; különben mulandó érdekért föl-

áldoztatnék, megmásíttatnék az, mi a tudományban

örök, mert lényeg, tehát mi magát a tudományt te-

szi, képezi. Árulást követne el a tudomány valódi

geniusa ellen mindaz , ki haladás színe alatt vala-

mely tudományalapigazságai közé agylidérczeit ve-

gyítve azt ellenséges állásba igyekeznék helyezni

más tudománynyal; természetesen nem igazságszomj-

b61, nem tudomanyszeretethö] <- hisz ő mindkettőn

tuladott - hanem hogy tévedve tévedésbe ejtsen,

föltünjék, vagy az üldözőbe vett tudomány avatott-

jain, kezeldin , mint hiszi szégyenfoltot ejtsen.
6*
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És ezen setét lélek nem ritkán kisért a reformok

térein, de mely még setét ebb akkor, ha a tudományt

merö keresetforrássá aljasitja, s azért kész annak

fönségét is a mindennapiság, népiesség porába le-

rántani, igazságait elferdíteni, sőt azok közé hazug-

ságot is szőni, csakhogy érdeke ki legyen elégítve,

haszna biztosítva, bérencz tolla és ajka elég dusan

jutalmazva.

Ennél aligha szenved kisebb méltatlanságot, le-

alacsonyítást a tudomány magasztossága az által, ha

ab ból a parttusa , felekezetesség vagy hitetlenség

fegyvertárt szerel föl a neki nem tetsző párt, társu-

lat vagy hivők ellen.

Mily szolgálatot kénytelen tenni a szeplőtelen

tudomány ily kezelők uralma alatt! Szégyenpir futja

el a muzsákat, midőn szenny telen birodalmukba,

melynek alapja szintén az igazság, ily vad orzók.

törnek be, selorozva szentélyök palladiumát, az

igazságot, torzkép et csinálnak belőle, és a hazug-

ság, gyülölet rémjévé alacsonyítják ellenfelök ellen.

E szempontból a történelem nemtöje leginkább meg-

gyaláztatott ; napjainkban pedig egy, még igenis pri-

mitiv állapotban tengő tudomány tüzte ki a lázongás

zászlaját örök tiszteletre méltó ősének évezredek óta
fönálld trónja ellen.

A tudományok fönségének érzetétől áthatott ava-'

tottak méltö indignatioval fordulnak el azoknak ilye-

tén leventéitöl, kik híröket, dicsőségöket, de hősies-

ségöket is egyik vagy másik említettem küzdhomo-

kon - de csak homokra is építve -. akarják kivív-

ni; a szellem fölkentjeinek lelkök egész erejéből oda

kell hatni, hogy a tudományok reform-korétel távol



85

tartassék minden elem, minden befolyás, mely a tu-

dományokat ily megszentségtelenítö irány felé akar-

ván terelni azoknak belbecsét , benső igazságát is

kész volna áruba bocsátani, vele kalmárkodni, a jel-

zett érdekekből föláldozni, a naponként változó száj-

iz szeréut koholni rendszereket, és az élet érdekeiért

erőszakot tenni az összes tudományoknak szintugy

mint az egyeseknek egyedüli alapján - az igazságon.

A tudomány avatottjainak, kezelőinek belső

ügyök ug'yan és ők felelősek: minő szándékkal, minő

esélból vándoroljak be a muzsák birodalmának té-

reit ; de annyi igaz marad, hogy a valódi tudomá-

nyos, reform szent míívéhez - a tudományok méltó-

ságához illőleg és az óhajtott siker valósítása iránti

alapos kilátással -- csak a legtisztább kezek fog-

hatnak.

A valódi reform sikere egy részről tehát a tu-

dománynak szentül megőrzött benső igazsága által

tételeztetik föl; de mivel ez immanens valami, és a

tudomány lényegét teszi, mely legtöbb esetben refor-

málhatlan : a reform inkább a tudomány benső igaz-

ságának kifejtésére, emelésére, mindkettönek eszkö-,
zeire , módjaira vonatkozliatik. Es valamint lelkem

mélyéböl merftett meggyőződésem szeréut e tudo-

mány-egyetem minden tagjairól j6t állok, hogy fára-

dozssaiknak , virrasztásaiknak főczélja a tudományt

és pedig leginkább benső beeséért mivelni, teljeszteni :

ugy tekintve annak a küléletre való gyümolcsöztetését,

- tulajdonképen az erre viszonyl6 reformot, talán a leg-

szerencsésb körülmények találkozását szabad je-

leznem.

A reform, melyen korról korra egyetemünk át-
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velleitás, vagy éppen a nemzet közérzülete , érdekei

ellen irányoztatott ; a tudományok kárával más czél

tüzetett ki az -egyetemnek , mint mely mélt6ságával

öszhangzón k itüzetni szokott az "Alma Materv-nek.

;Most erély mutatkozik, mely szigoruan számba

veszi a közszellem és nemzeti érdekek postulatumait;

mintegy mereven függeszti szemeit a kor színvona-

lán állQ eszmékre i , melyek mindenütt , mindenben

t stet öltenek, alakot nyernek és azért itt is vissza-:

nyomhatlanok, ~sőt va16sításukat zajosan sürgetik.

A reformok élén korunkban oly férfiu áll, kiben

a.honfiui szeretettel ügyszeretet; avatottság, -e téren

edzett bölcseség, a legjobb akarat szövetkezik , és ki

egyetemünk .emelésére,' fölvirágoztatására 'irányzott

nemes törekvéseinek eddig is a mily örvendetes', oly

v.ilágos jeleit adá. A közoktatási miniszter urnak ed-

digi pályája é's mííködése kezeskedik, hogy őnem

f g megállapodni a meddő kezdeményezésnél, hanem

hordoztatva a kor és avatottak szellemszárnyain erős

kezekkel alapítand meg oly intézményeket, melyek

anyaiskolánkat szebb jövő l igazságos reményeink,

méltányos ohejtasainkeezményképe felé vezérlendile.

A már is kegyesen kikért véleményezés a tan-

tárgyak sokszorositasa, a tan órák rendezése iránt, a

budgetbe egyetemünk -javára fölvett 200,000 forint,

a rendesekre emelt tanszékek, a kilátásba helyzett

épitkezés , az egyetemi alapnak czélszerübb , gyü-
mölcsözöbb: kezelése iránti rendelkezés stb., hajnal-

pir gyanánt üdvözlendök a reformok napjának teljes

fölragyogása előtt. ,

.Mindaaéltal a reformok szükségességét többször,



s6t szüntelenül hangsúlyozni annál kivána,tosab~

minélbizonyosbl, 'hogya jó Ügy é~dekéb'en azok le

hetö gyorsan val6sitandók. 'A' mily kitü.nS~ egyete!

münk a benne működö szel[emi erökre nézve; ép

ugya külsS felszerelést iUet61eg' alig van ~alaniink~

mivel' dicsekedhetnénk, mi~, nem ~ondonl,l'az. egyéL

tem dísze, hane~ a' - mindennápi' tánszÜkség'letek

igényelnek. Tantermeink szükek , alacsonyele és
- ~ \ • r w •• ~ ••• - •

mintegy nyomni látszanak 'a, szellemet, mely azokban

oktat, tanul, és a tudományok regioiba 'szabadabb

röpettel akar' emelkedili. TanárainkÜnié:galápitott

évi-díja távol áll a goridmentességtölj melyre 'szabád .

~olna\számitani iÍnnák, ki a ltl-ldományok, 'közmivel<:fL

dés "szolkálatában tölti napjáit, ;ril'l~as~tja' át ~éjeit,

emészti föl ereJét; . a s:zükségelt g'yüjtemen yelr, rműJ.

intézetek helyiségei, 'ha nem hiányzanak" ige-n kei-

detleges állapotnak és annyira elszórvák, liogj azok-

nak -bensö , tudományos együvé tartozásáról é tekin-

tetben 'nehéz volna kelW fogalomrá birni 'valakit. ;.1.

8,okszor emlittetett, hogy mindezen- könnyeb})

volna segíteni, · vagy biztosabb kil&tás volna a szük:l

séges -ujitások létesitésére r ha 'áz" egyetem maga -v~!

hetné át javainak kezelését, Hamvadnak' a derék

férfiunak porai, bús szellő leng áldott sirja fölött, ki

ujabb időkben egyetemi igazgatóságának f() gondjai

közé számitotta, az egyetem ilynernü autonomiájának

kivivása körül csoportositani' törekvéseit. :8 alu,e 1';
mint jegyzökönyveink., okmánytríronk -erröl tanust

kodhatik, szakadatlahul e nénres terv~:elifog:lá,lkozott;

siker-azonhan nem koszoruzta iféradalmaitv R!ercteois

vele kérte a tanács is az illeW' hatóságót, hog leg-

alább az egyetemet érdeklő gazdasági ülésben legyen
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képviselve az egyetem is; kérte, hogy az egyetem

mint kegyúr a pártfogása alá eső javadalmak ado-

mányosáaába szavazásával befolyhasson : a kérés

viszhang: nélkül maradt; maradt minden a réginél,

csak a vágy, csak az óhaj ujult meg minduntalan,

mert méltán sarkalatos jogai közé számithatta az

egyetem legalább az ily részeltetést ügyeinek rende-

zésében.

Jelen körülményeink közt egy m6d kinálkoznék,

mely ha az egyetem ilyetén önrendelkezési joga czél-

szerübbnek tartatnék, annak létesülése iránt némi

. eredménynyel kecsegtethetne; ez a katholikus auto-

nomia, mel y összes alapitvan yaink kezeléséf követel-

hetvén, itt is érvényesithetné tagadhatlan jogát. -

Meglehet azonban, hogya confessiotól annyira vona-

kodó korszellem még ezen a dijon sem akarná egye-

temünk történelmi jellegét föntartani. pedig emellett

sz6lnak századok és okmányok egyaránt. Ha az ál-

lam szükségesnek találja, mint találta is, országos

segélyesését az egyetemnek: e történelmi jellege

elhalványul és államintézetnek nyilvánittatván javai-

nak, alapitvány ainak mindennemü kezelése is két-

ségtelenül az állam illetőségéhez csatoltatik.

Mindez elég tág tér az édes reménynek, de elég

széles mező a tevékenységnek, törekvésnek is. A

remény közös mindnyájunkkal, a tevékenység és tö-

rekvés is ugyan mindnyájunk osztályrésze, nemes

föladata: különösen 'mégis az egyetemi tanácsot,

annak fejét illeti meg a főmunka, a szakadatlan éber-

ség, folytonos "őrködés az egyetem java, jogai fölött,

és gondos kilesése minden alkalomnak, mely főinté-
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zetünk díszének, emelkedésének eWmozditására ked-

vesöleg kinálkozik.

S valamint senki sincs közöttünk , ki egyete-

münknek, melyhez képességünk, mííködésünk leg-

szebb emlékei vannak füzve , fényét seivén nem vi-

selné: ugy bizonyára mindnyájan készek vagyunk

lelkünk egész eröteljéböl, férfi kart férfi karral egye-

sitve, munkaszokott vállainkat egybevetve megtenni

mindazt, mi annak javát, valódi fölvirágzását ered-

mén yezi, ha mindjárt áld o z at b a kerülne is!

Áldozatba, igen! mert minden reform áldozat-

díjt kiván majd az ujitó alany től , majd az ujitand6

tárgyra nézve vagy mindkettötöl ! ha mást nem, -az

önmegtagadás, a lemondás eléggé nehéz, de egyszer-

smind - kivált ha önkénytesen történik - elég

dicső áldozatját.

Sok előny , sok élvezett jog siIját leli a reform

könnyen zajló hullámai közt, vajha mindig csak azért,

hogy a sírból uj, üdvösb jog emelkednék, és a temet-

kezési hely uj jólét virányának lenné termékeny'

földje, melyen a behautoltak hamvaiból jobb -életre

keljen az ohajtott, a szándéklett üdv és boldogság!

A hol ily eredményre van kilátás: kine áldozná

föl készséggel előnyeit, megazokott előjogait, látszot-

tak vagy voltak légyen azok még oly dicsők, még

oly fényesek, vagy tán az előnyökkel övedzett léte-

zésre nézve majdnem nélkülözhetlenek. '

Ez azonban nem az eröszaknak, nem a jog vagy

előny ignorálás ának a mííve ; transactio szükséges

az érdeklett féllel és jövö , szintén jogokkal körül-

sánczolt helyzetének biztosítása. A mely reform a
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jogokat tapossa , nem pedig átalakitja: az aligha

halad az igazságos reform ösvényén; az áz örillfény

lábain lépdel, és szörnyü nyomában az elkeseredés-

nek, a boszuval oly könnyen szövetkező gyülöletnek

átkos méregfüve -fakad.

Hazánk oly békés átalakuláson nyerte '~issza

sokáig nélkülözött jogait, önrendelkezését, szabadal-

mait ; és ha az ingerlékenyebb politika képes volt a

gyökeres reform terén békés tárgyalás, kölesönös

felvilágositás és a lényeges jogok lehető tisztelete

mellett a történet lapjait bámuland6 vivmányaival

gazdagítani, r-emélnünk szabad, hogyamuzsák biro-

dalmában is, mely nem ismer eröszakot, vagy szép

tére in a csatazaj közt csak a szomoru-füz eregeti le

csüggeteg lombjait, a jogkövetelte kimélet erkölcsi

fegyvereivel a tudományok terén, egyetemünk életé-

benoly reformok létesittethetnek, melyek örök áldást

vonandnak magok után a tényezők halhatlan emlé-

kére.

Ha majd a Mindenható szent hajlékának bolt-

ivei alatt jó reményben ringatott lelkünk malasztért

fog esdeni munkálkodásunknak égi harmat általi

termékenyitésére : törjön keblünkből a magasba egy

ajtatos imafohász azért is, hogya méltanyosságnak

az életben mindenütt szükséges bilanxán mérlegelt

reformok szemünk fényének, egyetemünknekdíszére,

emelésére minél kevesb megrázkodtatással, de annál

több sikerrel valósuljanak.

Egyébiránt jönni fog, minek jönni kell! És ha
csekélységem is azok közé volna szamitandő, kiknek

a sors távolról r6zsa-koszorut mutat, közelebbröl pe-
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dig a csalódás töviskoronáját nyomja saivére : csüg-

gedni még sem fogok; ez által a lélek erösbül, há-

torságot nyer, ez pedig sokszor legalább is annyit

ér, mint a szerencse. Ez rectori üdvözletem, remé-

nyem, elhatározásom: a többi Istea kezében van!




