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IV.

Dr. Konek Sándor
kir. tanácsos, a statístika
demía rendes tagjának,

ny. 1'. tanárának,
mint az egyetem

a magyar tudományos
akaujonan választott nagyságos

rectoranak

székfoglaló beszéde.
Tisztelt egyetemi közgyülés!
Az egyetemi rectorság átruházásának évről évre
megujuló cselekvénye valóságos .Ianus-fejü ünnepély;
az egyik arcz a multra szegezve nyugodt és derült, a
másik keresve a kétes jövőt, derült ugyan, de gondteljes kifejezéssel. Mig t. i. a lelépő rector nemcsak a
jó akarat öntudatával, hanem a siker kecsegteW érzetévei végig futtatván örömtelt szemeit a lejárt kormányév eseményein, magasztos lelki nyugalommal
hagyja el dicsőséggel betöltött rectori helyét, a belépő uj rector szorongatott kebellel foglalja el elődei
érdemkoszorujától körülsugárzott rectori széket, mert
a jó szándék és szilárd akarat sovány hozományán
kivül az Isten kegyébe és társai szivélyes készségéb e
vetett bizalma egyedüli támpontja.
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Én is, tisztelt gyülekezet,
tyolozott jövő nagy

megdöbbenve

a lefá-

titka előtt, nehéz szivvel lépek át

a kormányzásomra
kiszabott egyévi szíík ugyan, de
tettre, gondra elég tág idökör küszöbén,
és aggodalrnam annál természetesebb,

minél hosszabb

fiak sora,· kik előttem e pályán
tek;

aggodalrnam

m énynek

dus babérokat

annál indokoltabb,

az aránytalanság

a gondjaimra

magas és zsenge

zálog nak parányi

azon fér-

minél nagyobb

bizott

drága

képességemben

értéke közt;

szedletéte-

kinálkozó

külö-

de aggodalmam

nösen a jelen esetben annál igazoltabb, minthogy velem együtt az összes egyetem azon erős meggyőz{)désben

van,

vezgetett,
szoritott,

hogya

a kormány

e tanévben

rudján

fognak létrejönni,

állóban

hajlékonysággal

igazságérzettel
telez fel.

át ter-

párosult

aczélosságot

és rideg

vegyült

módon

szült uj mederbe.

eszélyességet

évek során

tóztatott reformok árjai a rekeszek
nagy robajjal

szoktak

ez pedig

ildomossággal

járó

helyesen

. A mesterséges
desen

évtizedeken

a közesemények
által annyiszor háttérbe
de mostmár
elodázhatlan
reformok, leg-

alább részben,
erélyt,

rég óhajtott,

nyalkalommal

át visszatar-

elmozditásával

átrohanni

té-

ren-

az alig elké-

a rombolások

elke-

rülésére rerős védgátak szükségesek;
a reformoknak
beömlő árjai ép oly ovatosan mint szakértelemmel átvezetendők,
ténhessék

hogy tetemes

megrázkódások

meg az átmenet.

nélkül tör-

Minden.ovatosság

mellett

azonban a megnyilt zsilipeken való átömlés tajtékz6
hullámzás, az utban álló akadályoknak többé-kevésbé
erőszakos

elseprése,

való vagy

megsértése

nélkül alig képzelhető.

.

.

vélt

magánérdekek

Tusakodás,

surl6-

45
das, s($t nyilt küzdelem
egyik szomoru

minden

átmeneti

stadiumnak

osztályrésze.

Szemközt ezen korántsem kecsegteW , kormányzói feladván yomat nem kis mérvben neheziW várándóságokkal,

gyönge erőm teljes

öntudatában,

csak az

bátorit a majd egyhangu választatásomban
nyilvánult közbizodalom által kijelölt rectori állomásnak habozás nélküli

elfoglalására,

hogy

megdönthetlen

hi-

tem, miszerint igen tisztelt pályatársaim,
kik ily válságos perczben egyetemünk
sajkáját reám bizni sziveskedtek, nemcsak azon lelkes buzgalommal fognak
támogatni, melyben eddigelé minden keblünkből kiindult egyetemi kormányzó bo mértékben részesült,
hanem a sulyos idö követelménye szerint egy testtel,
egy lélekkel mellém fognak állani, a hányszor közérdekeink védelmében, életkérdéseink körüli harczban
lankadozni

fogna hös tettekhez

kevésbbé

rom. Igen, az egyesülés
ellentállhatlan
egyetemünk kitünö férfiai összhangzatos
remélem

merithetni

nak leküzdésére,

déséböl

mi jólétünk,

szokott kahatalmából,
köztemükö-

a csodatevő er($t mindanszellemi

felvirágzásunk

s korszerü átalakulásunk utjában leend. Midön a tek.
egyetemi tanácsot, ugy mint anyaiskolánk összes mélyen tisztelt tagjait hatályos közremüködésre
felszólitom, egyszersmind

kedves

kötelességemnek

ismerem

ez ünneples alkalommal a bennem helyzett bizalomért legforróbb köszönetemet itt nyilvánosan
kifejezni.
De tisztelt tagtársaim
tett reményen

ennél kimerithetlenebb
véghetetlen
seknek,

ugy

erélyes

támogatásába

kivül van még más,
forrásom,

kegyelmébevetett

ve-

ennél biztosabb,

és az a mindenható

erös hitem, ki az egye-

mint egész országok s népek

sorsát ke-
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gyesen

intézi, ki eddig is egyetemi

nyei áldásának

malasztjában

életünket

oly érezhetően

menyrészesiti,

in te Domine speravi non confundar in aeternum.
Felvértezve e kettős paizszsal, a rectori lánczczal, a szolgaság és jogfolytonosság e jelvényével,
át
veszem a reám ruházott
got; felavattatva
szolgájává,

diszes

ezáltal

kormányzói

egyetemünk

jogai sigazainak

méltősa-

közérdekeinek

bajnokává.

Szolgai

hű-

séggel, de nem szolgai lélekkel fogok őrködni a kezeim közé letett szellemi kincs felett j szolgai ragasz~
kodással,

de nem

szolgai vaksággal

fogok harczolni

egyetemünk jogai és igazai mellett. A jogfolytonosság, közéletünk e mentő angyala, vezércsillagom leend rectori pályámon,

akár késztetni fog az ádáz sors

a régi jogállapot folytatására,
akár meg fog nyiIni a
várva várt átszervezkedés már is kelletinél tovább elzárkezott szentélye.
Általános tapasztalás,
ármérője az egyetem
politikai

hogy a közélet

tudományos

élet elhalaványulásával,

lüktetései

cselekvöségének.

A

a nép politikai

te-

vékenységének
elsatnyulásával,
a tudományvilágban
szellemi alkotás helyett szellemölő mechanismus ,lopódzik be; reactio a politikai világ látkörén
ritja az egyetem
vére a politikai

légkörét;
tespedésnek.

szellemi
Midön

ködbe bo-

pangás

ikertest-

ellenben

a nép-

szellem kibontakozik
passiv tétlenségéből, midőn a
politikai szabadság utáni küzdelemben,
vagy a ki vivott szabadság

védelmében

a nemzet

fejti összes erejét, az egyetemre
nala hasad, minden
ladás uj életnedvet,
élettel bensőleg

öntudatosan

is a tavaszodas

kihaj-

politikai, minden társadalmi hauj tápanyagot
nyujtván
a nép-

összenőtt tudomány-egyetemnek.

•
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Ezen tapasztalás
életében

is bebizonyult,

legutóbbi
minden

egyetemünk

legközelebb

letűnt

csakhogyanyaiskolánk

a

időben nem tudott lépést tartani közéletünk
terén

bámulatos

tartós fejleménynyel

beállott

; nem mintha

ben kedvező arányban
nos törekvésünk

mérvben

nem

előbbi évtizedek mulasztásait

a legutóbbi

mutatkozott

a fe1szabadult

gyors

idők-

volna általá-

tért elfoglalni

helyreütni

és

és az

; nem mintha

egyetemünk szemközt a politikai cselekvőséggel, szemben a történeti jelentöségü kiegyezkedés által meginditott szabad mozgalommal, saját reformjáról megfeledkezett volna, hanem egyetemünk a maga részéről
elkészitett, de még a legislativa retortján át nem ment
uj tanterv utáni sovárgás közben elbénulva, a hosszas
várakozásban
nalmak

kimerülve

folytonos

ki azon

pressiója

tudományos

melyre helyes

a mind égetőbb reform-kiváerőt

reorganisatio

alatt korántsem
s teremtő

fejthette

munkásságot,

mellett

képes lett volna,

és melyet kell, hogy közviszonyaink
jában okvetlenül kifejtsen.

jelen uj situatio-

Mig a korszerü intézmények,
lam- és társadalmi ujjászületésére
évben, hol véglegesen

megállapitva

I

melyek hazánk álaz epochalis 1848.
tényleg,

hol csak

elvképen megfogamzva eszményileg jöttek létre, kevés
kivétellel mindannyian a legutóbbi törvényhozás
által további kifejtést, gyakorlati
alkalmazást,
vagy
csak ismételt szentesitést nyertek, ugyanazon év 19-ik
törvényczikkére,

mely a korigény

hel yes méltánylá-

sával a magyar egyetemnek szervezését a tanszabadság szellemében kimondja, és annak foganatositáMt
a legközelebbi országgyülésre
biz za, eddig még nem
kerülhetett

a sor.
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Szemközt a nagy feladattal,
mely az 186 5/.-ki
orszaggyülésnek,
tekintve zilált közjogi viszonyaink
rendezését, _jutott,
életkérdéseivel,
ben várják

szemközt

melyek

honatyáinktól

szerenesés

nek nem lehetett,

a nemzet

legfontosabb
várták

megoldatásukat,

nem

szabadott

és rész-

egyetemünk-

saját

életkérdését

előtérbe tolnia más fontosabb hazai érdekek rovására.
De most, midőn
vényhozásilag

az államügyek

elintézvék,

legtöbbjei

midőn a közoktatás

is az 1868: 38. t. cz. által lerakva

van,

töralapja

nemcsak

a

legislativai
teendők logikai egymásutánja,
hanem a
jelen országg-yülést megnyitó
trónbeszédben
foglalt
királyi

szavak is biztatnak,

/ napirendre

kerültnek

hogy

tekinthetjük,

egyetemünk
s ha

ügyét

ennélfogva

nem forog is fenn szüksége annak, hogy apostoli fejedelmünk
és felelős kormánya által amugy is már
napirendre kitüzött reformügyünket
részünkről ismételve sürgessük, nem szünik meg kötelességünk éber
figyelemmel kisérni annak legközelebbi tárgyalását,
nem szünik meg kötelességünk
szellemi hozzájárulásunkkal megkönnyíteni
Soha nem inkább,
hozó testületunk

az átszervezés sikeres lefolyását.
mint jelenleg,

termeiben

hol 'törvény-

legközelebb

sorsunk

fe-

lett el lesz vetve a koczka, hol tanrenc1szerünk nemzedékekre kiható uj szervezése országos képviselöink
/

bölcs tanácsa szerint véglegesen fog megállapittatni,
szent kötelességünk a reformeszmék irányában határozott állást
alkalmat

megragadni,

sét telhetőleg
mitásnál
intézetünk

foglalni;

feladatunk

hogyakoreszmék

előmozditsuk,

egyetemi

minden

kinálkozó
megérlelé-

hogy a törvényes

átido-

életünk specificus viszonyait, anya~

szükségleteit,

a hazai tudományosság,

va-
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lamint a magyar tanul 6 ifjuság sejátlagos
kellő érvényre juttassuk.

érdekeit

Egyetemünk e feladata a jelenben egyszersmind
nekem, mint élére állitott ractorának elészabja beköszönő beszédem tárgyát. Mint másutt, ugy nálunk is
a -reformmozgalmak általános hullámzásában a közoktatás, jelesen az egyetem~ tanügy terén is uj meg
fel, molyek közvetlenül
uj reformeszmék merülnek
az egyes tanulmányszakok
közvetve

azonban

külön

érdekeire

az összes egyetem

hatnak ki. Az egyetem,

melynek,

uP'yan,

közérdekeire

mint a tudomany

képviselőjének tiszte, az irányeszmék alakulását megelőzni, nem hagyhatván magát az uralomra kapott
nézetek áljait61 elragadtatni, e tiszténél fogva hivatva
van a korigény látszatával biró reformeszméket elfogulatlan birálat alá vonni, hogy azokat) ha a tudomány s tapasztalás forurna előtt megállnak, általános
elismerésre juttassa, hogy megczáfolja és halomra
döntse, ha a tudomány és tapasztalás birálatát ki nem
álljál\:. Efféle a korig ény czége alatt jelesen nálunk
keringő s általános uralomra törekvő, egyetemünk
összérdekeit közelehl» érintő reformeszmék egyikmásikát szándokom ez alkalommal bonczkés alá venni
és kijelölni az álláspontot, melyet igénytelen nézetem
szerint irányukban elfoglalnunk kell, hogy anyaintézetünk téveszmék hátranyos
behatásától
lehetőleg
megóvassék,
na

pr i II ci pi iso

bs ta,

se

l'

o

111 edi

c i-

p a r a t u r.

1\linden egyetem a tudom.íny nagy
melynek egyes alkatrészei
az örökigazság

temploma,
közös ku4
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polája alatt, a jog s igazság utáni kutatás által összhangzatos egészazé
olvadnak
egybe. Az erkölcsi s
anyagi világrendet alkot6 örök törvényeknek minden
iránybani kilesése ama szellemi kapocs, mely az. egymástól eltérni látsz6 külön karokat szorosan egybefüzvén, az egész épületnek kölcsönzi ama fenséges
szerves létszernek
harmoniát,
mely azt egyöntétü
tünteti fel.
Ott ragyog

a tudomány

templának

magasztos

csucsa, hegyén a kereszténység
szent jele, ott a hittudományi kar, mely az Isten mint a bölcseség föforrásának

s szent vallásának

felismerésére

vezet: apu d

ips u mes tsa p i en t i a e t for tit u do, ips e h aRombolbet c o n sil ium
et int e IIige nt iam.
juk le e fenséges ékét, és csonka kötömeg marad,
mely magasabb ihlet nélkül nein lehet többé a tudomány temploma, mert hiányzik benne közvetlen míiködése annak, kiről a szent irás oly helyesen
ipse
dat
et omnia.

omnibus

Kik az államnak

vitam,

mondja:

inspirationem

teljes boldogságát

egyedül esz-

ményi jogszervezésének
va16sitásában vélvén fell el.hetni, magasabbra
nem törekszenek és az isteni ígazságokkal foglalkocl6 hittudományt,
mint az államélettel közvetlen összefüggéssel nem Iévöt, az egyetem-

WI lelválaszthat6nak

hiszik,

megfeledkeznek

arról,

mit a zsoltárok oly találóan feljegyeztek:
nis i D 0minus
c u s t o d i e r i t civitatem,
f'r u s t r a vigil at, qui c us tod i tea m. Az egyetem

müvészi

egysége

nem

engedi

ép

azon részének elválását, mely az egésznek betetöztetésére szolgál. A theologiai karnak ép fenmaradása
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közös egyetemi érdek, azt melegen felkarolni, telhe
töképen védeni, mindnyájunk parancsoló kötelességt
De a reform szelleme ezen rideg merevségr
kárhoztatottnak látszó tanszakot is üdvösen átleng
heti;

az eW I elzárkozni

akarni,

sajnos félreismerés

lenne a feltartóztathatlan áramlásában kiméletet ner
ismerő koriránynak. M aga a hittani kar körében

tanulmányok tapintatos válogatása rést enged jogc
sult reform törekvésnek ; hiszen Li ebe r ma n n a tu

dós franczia hittanár maga kivánja: ut' theologiae stu
diosi rejecta inutilium

subtilitatum

farragine,

in ij

quae vera, quae utilia, quae Deo et Religione dign
operam eollocarent. De még tágasabb tér nyilik üd
vös reformnak, ha az egyház felkentjeinek a külvi
lággal való érintkezését veszszük szemügyre.

Az 'egyház és az állam közti viszony minde
időben nagyobb-kisebb hévvel folyt tusák bő forrás
vala. A harcz e téren mai nap annál nagyobb robaj
jal, annál nagyobb elkeseredéssei foly, minthogy ner

annyira a két hatalom közti versenygés, mint a nér
tömeg szenvedélyei által élesztve, mind tágasabb kÖI
ben mozog. Az állam s társadalmi békók

alul kims

nekülni törekvő nép féketlen rohammal ostromolja a
államhatalmat,

hogy az egyház irányaban

is a po]

gári szabadság érdekében érvényesítse tekintélyé
hatványozza döntő befolyását. Neveli a küzdelem he
hogynem mindig a tiszt
vét azon sajnos körülmény,
vallásos érzület, a kereszténységtöl átszellemült lelke
sülés, hanem gyakran vak rombolási düh, kereszténye

lenes indulat, s undok önérdek a felhevülésnek főrugó
A hittani kar, mely hivatva van a vallásérdeke
őrjeit jövő rendeltetésükre
nevelni, a harezesokat fel

4*
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fegyverezni,

a körülötte

nem ignorálhatja

nem ringathatja

magát mesterkélt

zajló vihart,

nyugalomban,

nézheti tétlenül tetszelgéS önmagasztaltsággal
vita kedélytzaklató lefolyását.
E csata nem vivható ki ugyan
mány fegyvereivel,

de a tudomány,

nem

a heves

merőben

a tudo-

valamint

egyéb

socialis kérdések megoldásánál,
ugyetéren
is hatásos tényezövé válhatik, ha az igazságok tudományos
meggyözt5déssé fejlesztetnek ; mert a tudományos meggyözödés, a mint több és több köröket áthat, s a nép
jszellemét meghoditja,
vekszik.

ellentállhatlan

hatalomma

nö-

Erre azonban a rideg negatio, a kor kivánalmainak megvetése. a világ folyamától való gondos elzárkozás és idylis elszigeteltség legkevésbé sem vezethet. A theologusnak megismerkednie kell a tudomány
savilágszellem
hóditmányaival
más téreken is, neki
kilesnie kell

a társadalmi

reformok

s átalakulások-

szülte igényeket,
neki folytonos érintkezésben
kell
maradnia a nép és az állam vitalis köreivel.
Ha egyetemünk csarnokaiban a kölcsönös érintkezés szellemképző
kihatása
alatt, a való tudományosság éltetö körében felnövekedett
papjelöltjeink
szent hivatásuk komoly teljesitésénél, tisztelő figyelemmel a polgári élet vivmányai iránt, bölcs mérséklettel veendnek részt a világmozgató vélemények kemény tusájában, ha a vallás szent érdekeitöl lelkesen
felbuzdulva,

a korszellem

szentesitette

védvekkel,

a

tudomány
és felvilágosodottság
fegyvereivel fognak
síkra szállani, és az egyház békét-lehelő lobogója
alatt vivandó
ságától,

soha

csatában,

eltelve

lelki hivataluk

szem elöl nem tévesztendik

méltó-

a keresz-
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ténység szelid szellemet, tetemesen mérsékelhetik az
összeütközés hevét, elvehetik a tusakodás élét, kitéphetik a keserűség fulánkját.
Az egyháznak a világi tudománynyal
őszinte
bizton várható, hogy a jelen vajudá-

szövetkezésétöl

sok, a nép összes rétegeibe mélyen benyuló confessionalis viszályok csak uj győzelmére s. dicsöitépére leend nek
goknak.

az

örökké

való

keresztény

igazsá-

A magyar clerus, mely ritka tapintattal mindenkor tudta az egyház és az állam érdekeit bölcsen öszszeegyeztetni,

mely

soha nem huny ta be szemeit

kor jogosult kivánalmai

előtt, melynek

a

initiativájából

indult ki a magyar kath. egyház autonom szervezésének jelenleg folyó kisérlete is, - mi ha sikerülend ,
a magyar nemzet, mely már politikai szabadságának
kivivásával magára vonta Európa figyelmét, uj fényes példáját adandja az önkormányzásra
való hivatortságának,
-- mondom, a magyar clerus ezentul
s...

sem fogja számon kivül
vetelöleg igényel,

hagyni,

ti

mit a korszellem

és hittani növendékeit

merev elszigeteltség

zárlatából,

teni tud. egyetemlink

ko-

kibocsátva

a

szabadon fogja eresz-

éltető emlöihez, hogy táplálkozva

világi életbölcseség tej évei is, felvilágosodott korunk
szellemében felkészülhessenek
a szent vallás s egyház
hős védelmére.
Az uralkodó eszmék szétbontó hatását anyaiskolánk egy kara sem érzi oly közvetlenül,
oly nagy
terjedelemben
s oly mélyen bemetsző modorban,
mint a jog- és államtudományi kar. A köz- és magánjog tere fel van dúlva,
res átalakulásuk

az állam, a társadalom

mfífolyamát

gyöke-

élik áto A mult marad-
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ványai aluli felszabadulás, a jogegyenlt5ség a jelszó,
melynek lobogója alatt foly a harcz ugy egész államok s egyes nemzetek, mint a külön socialis körök
és egyéniségek részéről.
Régibb jogintézmények halomra döntetnek
társas Iét

, uj jogképeadék

összes viszonyai

létre hozatnak ; a

általános forrás

és forra-

dásnak indulnak, s uj meg uj jogeszméket,
uj jogállapotokat keletkeztetnek.

uj meg

Ezen általános mozgalom, mely egész Európának mai jogéletét sajátlagosan jelzi, még belteljesebb
hazánkban, mely épen napjainkban megifjodott alakban emelkedvén ki elöbbi jogszervezésének hamvából, gondosan keresi jogszerzeményeinek biztosítékát,
továbbfejlödésük
közegeit. Igenis, hazánkban inkább
mint bárhol forr, gerjed, pezseg az összes jogélet, hol
Tol d y n k szavaival élve, ezeréves intézvény ek kimozdulván
eresztékeikből,
fut, fárad a nemzet, uj eszalatt uj építményt
rakni a multnak
mék elnökléte
romjai felett ..
Ugyanis

államálkatunk

uj törvényes

alapokra

fektetve csak imént lépett át a teljes kiképzt5désnek
stádiumába, mi számos közjogi eszmék s kivánalmaknak valósulását igényli. A politikai előjogok megszüntével
az egyenjoguság, a föld s birtok felszabadultával a munka, ipar s forgalom teljes felszabadíbövültével a 'sejtó-,
tása, az állampolgárok jogkörének
egyesülés- s választás-szabadság biztositása mindanynyi uj jogintézményeket
követelnek. A büntetőjog
várja a humanitás

és századunk

szellemében sürgös

átidomitását.
A magánjog terén a mult viszonyai alatt kelt és
ma már végképen elavult jogintézmények

helyébe uj
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jogfogalmak
nyomulnak előtérbe, melyek a modern
jognézetek s az eléhaladt jogtudomány követelménye
szerint törvényes alakba öntendöle. A termelés s forgalomnak,

a közlekedési

és hitalügynek
karöltve

eszközöknek jelesen a bank-

bámulatos

az anyagi

gyors

s szellemi javak

dása uj meg uj jogszabályozást,
ségletnek

fejlodése',

megfelelőbb

ipar-,

óriási

s azzal
szaporo-

a megváltozott
kereskedelmi,

szük-

vált6- és

egyéb magánjogi törvényeket igényelnek. A törvénykezés, a bir6sági szervezet, az eljárás alakszerüsége
mindannyi
tárgyai a kor irányát helyesen
méltató
jogtörvényhozásnak,
rentartásával
biztos
jogosultnak.
Nem

csekélyebb

mely hivatva van a jogérzet ébés gyors jogsegélyt nyujtani a
a mozgalom

hullámverése

a

népgazdaság
oczeanjában.
Korunk sem áll a merő
negativ államszerepelés terén, nem elégli a termelésnek utjában
álló akadályok eltávolitását, nem a kizár6lagos jogok és kiváltságok
megszüntetését, tevőleges

államsegélyre

productiverők
biztósitasának

tart

igényt,

hol a szunyadoz6

fejlesztésének,
hol maga a termelés
érdekében. Azon aranyban,
melyben

a természeti erők megh6ditásával
az emberi munka
feleslegesebbé válik, azon arány ban, melyben a felszaporodott s egyesült tőke közt egyfelől, és az att61
közt másfelől az érdekkülönbfüggő munkásosztály
ség praegnansabb
kifejezést nyer, mind jobban előtérbe lép a munkások sorsa körül felmerülő socialis
kérdések

végtelen

sora. Az önsegély s állami gyámo-

lás közti habozás még nem tudott
győződésre jutni, a legfontosabb
körüli törvényhozás mai napig

határozott

jogmeg- _

közgazdasági elvek
ingatag, a legköze-
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lebbi jövőtől várván ugy tanelméleti megállapitását,
mint sikeres gyakorlati megoldását.
Mindezek után világos, hogy napjainkban a jogásznak, főleg pedig a magyar juristának elég tág
mezeje nyilik serény tevékenységre.
Jelesen a jogés államtudományi
karnak hivatása a régi és uj jogés létesülő jogrendnek,
az
intézményeknek,
akidülő
elavult és ujjászttlemlett jogviszonyoknak
e törnkelegében biztos Ariadne-fonalt
szolgáltatni, utalván
a
jog és igazság örök forrásaira, utalvan a jogképződés
történeti folyamában megalapult s átaláuos elismerést
nyert jog elvek re.
multnak
áthidalására

Hivatása a karnak a jelen és
az ó-klassikai jogászvilágból

meritett jognézeteken
sarkaló tudományos vizsgálódás segélyével az uj jogviszonyokban
nyilvánuló jogtudatot érvényre emelni, az erkölcsi alapokra fektetett jogtudományt
korszerüen
fejleszteni s oda törekedni, hogya jogigazságoknak
vényszéki gyakorlatban
teljes
általános

jogérzület

nyerJ en.
A népéletnek
sági

uj

éltető

azonban

old~ala is kell,

hogy

a népéletben és a törmeggyökeresésével
az
erőt,

nemcsak

uj

táplálékot

jogi,

de gazda-

a jog- és államtudomanyi

kart behatóbban foglalkoztassa;
az állam- és népgazdaság körül józan elveket megállapitani,
az anyagj
jólét forrásait 's azoknak tanelméletét

elemezni, az ösz-

szes gazdászati

kifejteni,

tal a legfontosabb
mányosan
adatul.

fejlődés törvényeit
socialis kérdések

megérlelni

Azon látszólagos

szintén

megoldását tudo-

e karnak

nagy különbség,

san vett jogi és az államtudományi

és ezál-

jutott

fel-

mely a szoroképzettség

közt
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fenforog, természetesen azon eszmére vezet, vajjon a
munkafelosztás
elve és a szaktanitás
igénye szerint
e kar két alkatelemér egynem lenne-e czélszerühb
mástól elválasztani,
egymástól függetleniteni.
Kedvencz thema ez, mely szarnos elmét, leülönösen hazánkban, foglalkodtat.
tárEltekintve attól, hogy az államtudományok
gyát képző practicus eszmék a jólétrö) a jog határozataiban

lelvén

telek megértése
alapos ismerete

regulatorukat,

az államtudományi

té-

és gyakorlati hasznositása a jognak
nélkül, és megfordítva az állam szer-

vezetnek, a socialis viszonyolmak, és a jog oltalmát
teljes isigényW különféle gazdasági intézményeknek
merete nélkül a jogtan átértése, és a jogtételek gyakorlati alkalmazása nem képzelhető, ugy hogy a két
tankör
egymást kiegészitvén,
geneticus összefüggésükböl ki nem szakithatók;

"eltekintve

továbbá

hogy alig van jogi kérdés,

melynek

szersmind nemzetgazdasági
allamtudomanyi
tétemény,

oldala, valamint alig van
melynek helyes felfogása

jogi szakképességet

nem igényeine,

nem

attól,

lenne egy-

eltekintve

végre

attól, hogy e két tankör ugy egymásba foly, hogy
felette nehéz a válpontot,
a szoros demarcationalis vonalt eltaláini : egészen máskép áll a kérdés, midön a
jogi kar első létesitésénél tabula rasa kinálkozik, másképen pedig, midön századokon át organikus egybeolvadássallegbensé5bben
összeforrott jog- és állanitudományi karnak
Elszakasztani

a jogkartól

leg ott, hol mint
mány iránti
tenne,

csak ujabb

mint az utóbbiakat

forog szóban.

az államtudományokat,

nálunk,

lázárólagos

szervezése

amugy

hajlam

is a kenyértanul-

oly átalános,

végképen

fé5-

tönkre

annyit
juttatni.
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A jogtanulmányozás

ily szétválás

folytán gya-

korlati jelentőség nélküli, félszeg jogelemezéssé válnék, jogászaink, bíráink, ügyvédeink,s<5t törvénylioz6ink s jogtud6saink

a szorosan

vett

jogtudomány

Procrustes ágyára feszitve elvonatnának az élet közvetlen lüktetéseitől,
mig másrészt a pályaválasztások nélnak nehézsége ugyanazon egy kar körében
kül neveltetnék, és anyaiskolánk meg a többi ausztriai és német egyetemek közt mesterséges válaszfalak emeltetnének, melyek a századokon át fennállott
kölcsönös érintkezést s szabad átlépést
tetemes en
megnehezitenék.
De a tapasztalás leülönben sem szól efféle bifariatio mellett. A tübingi, müucheni s würzburgi egyetem, a németországi testvérintézetek közt egyedüliek,
hol a jogkar mellett államgazdasági kar Iétezik, korántsem szolgáltatnak kecsegtetö érveket annak utánzására. Statistikai adatok ezerint mindhárom egyetemen az államgazdasági kar oly eltünt) parányi hallgatószámmal bir, hogy külön karn ak létele alig látszhatik indokoltnak; igy jelesen a legközelebb lefolyt
1869-ki tanévben a müncheni egyetemen 494 jogász
irányában 12, a würzburgi 140 joghallgató ellenében
egyedül egy hallgató
beigtatva volt.

az u. n. kamarai

tanszakokra

Érdemes ily csekély hallgatóság számára jelentékeny tudományos készületet igénylő ktílön kart
fenntartani,

nem mondom

létrehozni,

fé)Jeg, miután

mezei, míí- és kereskedelmi ipar, vagy a bank- és hitelüzlet különbözö köreiben nemzetgazdászati elökészülésre

szorulóknak,

felsöbb gazdasági,

amugy is a műegyetemeken

ipar s kereskedelmi

s

akademiákon

...

-,
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erre bő alkalom

nyilhatik,

tosnak mutatkozván,
clusa

különben

hogy

is felette kívána-

az államtudományok

ezen főbbtanintézetek

leczkerendébe

cy-

mindin-

kább belevonassék.
Egyébiránt lehet a jog- és államtudom. karnál is
akár az elészabandó vizsgálatok helyes szervezése,
akár az egyik vagy másik tádomán yszakra a kormány
részéről fektetendő nagyobb suly által az államszolgálat vagy a gyakorlati élet különbözö
pályáira kéazülöknek kellő irányt adni, hogy jövő

rendeltetésük

szerint, hol a szorosan vett jogi, hol a politikai s államtudományokkal
kizáróbban foglalkodjanak,
a nélkül, hogy szükség lenne a harmonikus
egéssszé öszszenőtt jog- és államtud.

kart ketté szakittani.

államtudom.

épséges

karunknak

és együttes fenmara-

dása tehát egyetemünk
közös érdeke,
harczolni mindnyájunk
kötelessége.
Kevésbé érintetik
hullámzásaitól

Jog- és

mely

mellett

az állam- s népélet korunkbeli

az orvos-

és bölcsészettudományi

kar.

Távol a politikai élet zajló viharaitói az orvostud. kar
a bámulatig kifejtett természettudományok
szövétnekével beható buvárkodás,
bonczolások

tömegészlelések

s szakértő

alapján a sinlí:5dőemberiség javára

törek-

szik kilesni a természet gyógyerejü titkait, lelkiismeretesen mérlegezvén az üdvhozó szerek gyógyhatályát.
A mult salakjaitól
lán álló orvostud.
lyeket

tisztult s századunk

szak belső reformokon

egyetemünk

követve

testvérintézetei vívmányait,
javaslatba hozni, különösen
nincs felvirulás,

nálánál

szinvona-:
kivül,

me-

szerencsésebb

nem késett annak idején
egyre szorul , mi nélkül

nincs boldogulás. Dusan fel szerelt ko-
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rodák nélkül hiányzik az alkalom a különböző

kórala-

kok behatóbb tanulmányozására, hiányzik a gyakorlati tér az elméleti tan elvek tényleges alkalmazására,
tanulságos észlelések megtevésére, hiányzik a kisérleti tér tudományos felfedezések megbirálására, uj abbak keletkezésére. A betegágy valamint a gyakorl6
orvosnak tulajdonképi lég- és életköre, ugy az orvosjelölt kiképeztetésének
egyedüli mííhel ye, szakkészültségének legbiztosabb forrása.
És fájdalom, egyetemünk épen az orvosi karnak
e nélkülözhetlen kincsében oly igen szegény, csoda tehát, hogy tudományos buvárkodásában
megfosztva a
szemléleti oktatás féíközegéW l nem képes versenyt
futni oly egyetemekkel, melyek béítapasztalással kedveskedő kórodak felett busásan rendelkeznek, csoda
készülő magyar ifju külfölha a Hygea szelgálatára
dön keres, mit saját szülöföldén
Évtizedek

nem lel.

6ta folytak ez iránt egyrészt

a síírti

panaszok, kérelmezések s sürgetések, másfelől

az igé-

retek.. tárgyalások

s eredmény

nélküli

alkudozások.

Valamint ezelőtt hazánk általános felvirágzásának, ugy
ebbeli bajunk orvoslásának egyik föakadálya: képzelt
elzárkozik a vagyonosgazdagságunk. Szükkeblüen
nak látsz6 magyar egyetem elöl minden forrás, némán
a
hangzanak el sovár panaszai, nincs ki könyörüljön
bék6kba vert tudomány keservein.
A jelen kor szfíkségleteihez mért felszerelésü, az
országos kórházzal
egybekapcsoland6 s ettöl jutalékát
nyerendő

kórodák

létesítése egyetemi közérdek,

azt

felkarolni szent kötelességiink. Használjunk fel minden rug6t, hogy az ország segitsen sinlö alma 'materjáno Kövessünk

el mindent,

hogy féívárosunk, mely
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soha áldozatot nem hozott j6létének egyik bő forrásául
kinálkoz6

egyetemünk

érdekében,

de mely

különben

hazafias lelkesültséggel rakja le könyöradományait
a
tudomány s művészet oltárára, készséggel járuljon annak létrehozásához

is, mi nélkül

nem vagyunk

képe-

sek lépést tartani, még kevésbé pedig győztes versenyre kelni a leülföld eléhaladtabb tanintézeteivel.
Sajnos jelzője korunk

anyagias

irányának,

hogy

mint másutt, ugy még inkább nálunk, a természettani
szakokon kivül a bölcsészeti kar többi tudomán y-szakjai iránt nagyobb részt hiányzik a kivánt fogékonyság, hiányzik az általános hajlam. É p ezen a müvelt
világ közkincsét,
embert kivál6lag

humanitásra

kai ókorban méltán
lalt tanulmányok,

kiképeeés

minden
"studia
melyek

alapját

tevő, az

vezető, s azért a klassihumaniora'

czime alá fog-

elme és szivkepzés alapján

az ész s érzelem világában

harmoniát

s összeolvadást

eszközölnek, melyek élesitvén az itéletet, megedzvén
a jellemet, nemesbítvén az izlést s erkölcsöket, szóval

élesztvén

a bennünk

szunyadozó

isteni

szikrát,

legközelebb juttatnak magasabb rendeltetésünk
sitásához, faj dalom, ép ezen a szó legnemesebb
mében vett tudományágak
golva tengődnek.
Egyetemi
vaslatban

közérdek,

nálunk

általán

hogy eltekintve

foglalt palliativ

valóértel-

elhanya-

a reformja-

szerektöl, mindnyájunk

fias solidaritással

oda hassunk,

ságunk

téljen vissza a bölcsészet-történelmi

önkényt

miszerint tanuló

fér-

szakok és az ókori ldassikai remekmüvek
belteljesebb

és átalánosabb

azon forrásra,
magasabb

melybéil

világnézlettel

alaposabb,

tanulmányozására,

az anyagiságot

ifju-

mint

áteszményitö

ama általános culturképesség

_
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meríthetö,

mely a szaktanulmánynál

egyoldaluság

rendesen

ellen véd s a socilialis

merülő szélsőségek

s ellentétek

beáll6

életkörökben

közvetitésére

fel-

képesít.

Legyen e tekintetben is kalauzol6 mentorunk abritt
nép, mel y a bölcsészeti tanszakok s az ókori dús kincsának nagyrészt köa szellemi, mint az

bányák sikeresb kizsákmányolás
szönheti mai vezérezerepét ugy
anyagi

culturvilágban;

le mi felsőbbsége

a britt nemzetnek

ép ugy mint a francziák

kétség kivül az 6világ classicitásában

kivált

szel-

s németeké

gyökerezvén.

*
Az egyes karok ezen külön s egyuttal egyetemünk közös érdekeinek vázlatos megérintése után alig
van, mit említsek. Vagy figyelmeztessem tanári hivatásuk kötelmeitöl átlelkesült, nehéz tisztüket mindenkor elismert buzgalommal teljesítő tagtársaimat egyetemi állásukkal jár6 teendőikre, hiszen kiki közülünk
azokat jobban

ismeri, elevenebben

átérzi, mint gyenge

szavam képes körvonalozni,
vagy hozzátok sz61jak
tisztelt egyetemi polgárok, kik áthatva a socialis szerep fontosságától, mely önöknek a gyakorlati élet különböző köreiben ma holnap jutand,
hivatásuk
tudomány

átmelegülve jövő

szent tüzétől, csarnokainkba léptek, hogya
élő forrásénál méhszorgalommal gyüjtsék

a jővő életpályájukra
Egy s ugyanaz

szükségelt szellemi kincset.
közös feladatunk. Rajtunk taná-

rokon van az egyes

karok

legbensőbb

szövetkezésé-

ben fürkészni az elvont, terjeszteni a felismert igazságot, becsepegtetni
magyar ifjuságunk
a tudomány

.

\.

annak szellemét gondja;nkra

bizott

fogékony keblébe, s önöket tisztán

mint a tudomány

főczélja

iránt

lelkesí-
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· téni; önökön van tiszt. e. P: nemcsak

a közlött

igaz-

ságokat elméjük s szivükbe bevésni, azokat hiven megörzeni és majdan tovább ültetni, hanern önöknek kükell tanulniok tisztán a tudomány mint tudomány · iránt Ielkesülniök
; mert bár6 E ö t v s-nek ép
oly költé5i szépségü mint realtartalmu bölcs szavai sze-

Iönösen

ö

rint : "A legmagasabb
el, kik ott egy tágabb

tetoket mindig csak azok érik
látkörnél nem keresnek egye-

bet, és ha a lelkesedést nem értjük, melylyel a magános vándor látszólag czél nélkül csak felfelé törekszik,
s a türelem
talan

és önfeláldozás,

törekvéseire

melyet látszólag

fecsérel,

csaknem

haszon-

sajnálkozással

tölt: legyünk meggyé5zödve, hogy soha igazság, bármennyire elvont és terméktelennek látszik, nem találés jólétére
tatott fel, mely az emberi nem haladására
befolyást

nem gyakorolt".

Rajta tehát tisztelt pálya-

és polgártársaim,

tör-

jünk felfelé a tudomány sziklás ösvényén, .hatoljunk
be az örökigazságok oduiba, derítsük azokat napfényre,

ha még fel nem

ismertettek,

ébreszszük

uj

életre, ha feledésbe mentek, emeljük ismét érvényre,
ha félreismertettele
Váltsuk fel a félszeg, ephemer tudatot alap os, a velőkig ható tudással,
egyoldaluságot

amiveltség

meg még a szenvedélyek
g-q.latlan buvárlás

cseréljük

általánosságával.
vak

higgadtságát

tusájában

fel az
Óvjuk

is az elfo-

s bölcs nyugalommal,

de a lelkesedés tüzével emelkedjünk fel az ihlet szárnyain a való tudomány.
magaslataira
és a magyar
kir. egyetem

híven fogja teljesíteni

magasztos

hivatá-

sát, azonosodva a tudománynyal,
melynek leghivottabb hirnöke, hogy ujra E ö t v s n k klassikus szaö

vaival éljek:
4

ü

"olyan lesz mint a nap, mely midön

fel-
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kél csak a legmagasabb

bérczek

egyes

csucsait

vilá:

gosítja meg, s később elteljed mindenre s [),legrejtettebb völgyeket eltölti melegftö sugaraival, épen
elterjedése

mutatja,

Fényes,

hogy emelkedik."

uraim!

az ily törekvésnek

a jutalma,

mert nekünk is lesz benne részünk, ha a tudomány
leorunk kivanalma szerint nálunk is egyesek kiváltságáb6l köztulajdonná
Mondtum.

fog válni, quod faxit Deus.

