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Tisztelt gyülekezet!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWV
autonom tisztMidőn a tudomány-egyetemünk
újítási jogainak legfőbbikét ezidén gyakorlott érdemes kari megbízottak felsőbb jóváhagyást nyert
szavazata következtén
az első egyetemi méltóság
viselés ével járó nehéz hivatást a ma kezdődő tanév
tartamára ezennel ünnepélyesen magamra vállalom.
a megtisztelő bizalomért járó köszönetem, ime, ismétlő nyilvánítása és a lelépő nagyságos rectorGFEDCBA
ú r
sikerdús működését dicsőítő hálás elismerésünk COl1statálása mellett kötelességem, azon kitúnő tanártárs
túlnyomó érdemességének hódolni, ki az említett
tisztelt választók első szavazata szerint ezen tiszti
széket, melyről ő 186 /2-ben a rectorság viselésének
mindnyájunk szemei előtt lebegő mintáját szolgáltatá vala, ma másodízben díszítené, ha többes
hivatásból származó bekros teendői érdekében ama
terhes méltóságot ezúttal magáról el nem hárította
volna; kinek halántékaí
körül a legdúsabb tanári
érdemek és ritka államférfiúi siker kettős koszorúj a
fonódik.
1

Ily férfiú helyett könnyelműség nélkül hivatásra
vállalkozni, egyedül kötelességérzet indíthat; azon
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eredő
érzet, .mely az önbizalom fogyatkozásából
aggodalmakat legyőzve, oly erőfeszítésre képesít,
mely néha a nem várt teljes sikert, rendszerint
legalább az odaadást méltató
elismerést aratta.
Nem kecsegtetem magam rendkivüli eredmény reményével; mi azonban tőlem kitelik: a normál feladatokra fordítandó egész erélyre el vagyok szánva,
ennek hatásaíra, az igen tisztelt egyetemi tanács
és kari tanártestületek
illetékes közreműködésével
valamint az állandó hivatali személyzet kitúnönek
ismert segédlete mellett, igenis számítok.
egy felette kedvező körülAbbeli számítáaomat
mény hathatósan támogatja: hogya hatálynál, melynek kifejtésére hivatva vagyok, tizenhét nagyérdemü
tisztelődöm példás ügyvitele folytán immár csaknem
rendezerré tömörült zsinórmértékekhez alkalmazkedhatom,
Igen, tisztelt gyülekezet, ez oktató előzményt
mindenben szem előtt tartani és az elmult évek alatt
annyi sikerrel vitt igazgatás szellemet és maximáit
a folyó évben is érvényesíteni, annak végeztével pedig
élőleg a következőre átszállítani : ez szolgál egyetemi
életünk jelen stádiumában nemcsak szerénységi absolutorium indokául a puszta fenntartással dicsekedhető
magistratura számára, hanem a köztünk soha nem
nyugvó haladási, javítási törekvés nélkülözhetetlen
kíséretéül
is.
Nincs kétség: testületi intézet, melynek körében
az igazgatási tényezők ilyetén hatálya hasznosan
lehetséges, egészséges állapotnak és fejlődésnek örvend; talán csak nem régiben vőn lendületeket, me-
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lyek jelentékeny gyarapodást eszközöltenek és biztos
előhaladást igérnek.
Ime, tisztelt gyülekezet, kevés szóban : rectorsági
programmom - tudomány-egyetemünk
jelen állapotához mérten,
A részletezésnél

emezt illeti az elsőség.
I.

Legyen bátorságunk, politikai és gazdasági életünk jelen szakában, mely - nem hogya dívó apathiára avagy épen kétségbeesésre ösztönözne - ellenkezőleg önmagunkban és jövőnkben
bízó nyugodt kitartásra és háboríthatatlan
munkásságra
szólít; legyen
bátorságunk,
a mindennemű
csalódások
ürügyéből
indokoltan és nem indokoltan támadt lehangoltság
közepette azokhoz csatlakozni, kik, a nélkül hogya
takargatás és szépítgetés hiú játékát űznék, a közérzület emelését és ez által a nemzeti önérzet és törekvések
fokozását tartják hazafias kötelességnek, és e kötelességet, mivel a. fennforgó szamos fogyatkozás mellett
jelentékeny
gyarapodásra,
a tömérdek eszközlendő
mellett immár eszközölt nem csekély sikerre utalhatnak, teljesíteni is képesek. Intézetünknek 17 év.különösen pedig az alkotmányos kormány megalakulása óta
lefolyt élete, annak jelen állapota és folyamat ban lévő
fejlődése ily megnyugtató
és biztató utalás egyik
kiváló tárgya; ezt annál hátrabban állíthatjuk, minthogy azzal nem önmagunknak, az intézetünkben kötelességszerúleg
múködőknek,
hanem az arról nagy
feladatához mérten gondoskodó nemzeti törvényhozásnak és kormánynak
kívánunk hálás elismerést
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szerezni, Indokolják
azon állítást ne saját, hanem
másodtiszt elődöm (Th an Károly) szavai, kinek az
egyetemek és különősen
ezen egyetem feladata és
múködése
iránt táplált magas felfogása és igényei
remek értekezéséből és alkalmi nyilatkozataiból,
de
még inkább egyetemünk hírnevét emelő önnön tanári
és szakférfiúi működéséből
eléggé ismeretesek. "Az ott
összeállított
eredmények"
- mondj a, a vallás- és
közoktatási nm. kir. miniszterium
felszólítására készült és a felelős nemzeti kormány fennállta óta
intézetünk mindennemű viszonyaiban
lett javulást
feltüntető felterjesztésekre
utalva, ma két éve mondott rectori székfoglaló beszédében - "az ott összeállított eredmények az egyetem tudományos életének oly egészséges és életerős lüktetéseit tüntetile
elő, és a tevékenység teljében alló erőknek, valamint az általuk létesített
újabb tudományos
nemzedéknek helyes irányzataról
oly tanúságot
tesznek, melynek örömmel és megnyugvással kell eltölteni mindenkit,
ki a dolgok megítélésére
hivatva
van ... Ha azok, kik az egyetemi tanítás mostani
rendszerének csak gyengéit látják, a jelenlegi tudományos nemzedék színvonalát és álláspontját
elfogulatlanul összehasonlítják
azzal, mely egy negyedszázad előtt létezett, kénytelenek lesznek bevallani, hogy
óriási előhaladás történt."
Pedig valójában, tisztelt gyülekezet, még csak
17 évet és ugyanannyi autonom rectorságot olvas
intézetünk folyamatban lévő új aerája. És mi csekély
a szellemi, a tudományi és szervezeti hagyomány,
mely a megelőző 3 kerszakból a jelennek, a negyediknek, értékesíthető örökül jutott.

Hálátlanságot
tartalmaz talán ez utóbbi állítás 1
Intézetünk
két korszakának,
az elsőnek és a
harmadiknak, köztünk alig fog akadni magasztalója.
Nevezetesen az utóbbiról, az ötvenes évtizedről, egyes
kedvező jelenségek daczára, melyek azonban jelenleg
sem hiányoznak, de sőt azóta fokozódtak, magyar
ember, tudós szakférfiú avagy más hivatásu, dicsérőbbet nem mondhat, minthogy szerencsénkre hoszszabban nem tartott, és hogy annak sarkalati állapotai és iránylatai körünkben ismétlődni nem fognak,
- mi magunk, ez intézet tagjai, újabb autonom életünk keltezéséül azon szavakat tartván
csak hálás
emlékezetben, melyekkel egyetemünkben azon egész
évtizeden át folytonos rectora akadémiai tanácsával
egyetemben
1860. évi márczius 31-én tiszti búcsút
vőn: "Venit tandem dies, qua nobis post decennium
et ultra curarum laborumque plenissimum ad norm am
aliarum Universitatum
Austriae provisorio inde ab
anno 1849. usque in praesens constituto sénatui ac ademico alium oio electionis annuae surrogare altissimo
nutu et auctoritate concessum est."
Mi az első korszakban létezett, melyben 33 férfiú a Jézus-társaságból
viselte a rectori méltóságot, *)
egyetemnek olyannyira csonka és primitiv volt, miszerint azt talán nem is egyetemünk saját múlt jának,
hanem inkább ez utóbbi megalkotásánál
felhasznált
előzménynek kell tekinteni;
mindenesetre méltánytalanságot
követnénk
el azon zsenge kísérletnek
korához és akkori hazai viszonyainkhoz mért érdeme
ellen, és szerénytelenséget
a századnyi előhaladás elő*) Pau 1erT
beszéde,

i v a elar rector 1862. évi mindszenthö l-én tartott
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nyeiben részesülő jelenünk méltatásában,haintézetünk
mai állapotát és hatályát amazéival párhuzamitanók.
Marad tehát a dicső kírályi alapítónőnk,
jelen
egyetemünk
igazi alkotója által szép reményekre
jogosítólag létesített, de utóbb kellőképen nem fejlesztett, ú. n. 1848 előtti állapot, mint a melyhez
mérten intézetünk mcstaní viszonyairól igazságosan
ítélni lehet.
Ismét egyik tisztelődömnek,
a jog- és államtudományi kar nagyérdemü
seniorának és az egyetemünk 1848 előtti állapotát legalaposabban
ismerők
egyikének (Wenzel Gusztáv), 1865. évi szeptember
30-án mondott szavaival élek, hogy az elhatározó
párhuzamítás eredményét constatáljam.
"Mindezek"
- mondja, intézetünknek
csak 1865. évi viszonyait
ecsetelvén "mindezek 1848 előtt egyetemünkön
egészen máskép álltak ... a hivatottabb és magasbra
törekvő tanulők vagy minden haladásról lemondani
voltak kénytelenek, mely őket az európai tudományosság színvonalára
emelte volna, vagy az autedidactismus minden biztos támasz nélküli, sőt gyakran
veszélyes útján haladni", és: "az 1848 elötti egyetemi rendszer ...
valamint átalában tudós férfiaknak, úgy névszerint egyetemi tanároknak kiképzésére
semmi különös gondot nem fordított ".
Avagy talán szükséges még az egyetemünk új
aerájáról a lehető legnagyobb szigorral ítélt szakfér! Ime,
1871. évi
fiú, halhatatlan
Toldynk tanúságaGFEDCBA
október l-én mondott rectori székfoglaló beszédében
találkozó ítélete: "Valljuk meg, igen is van hiány és
baj, van alkotni és orvosolni való elég, hogy ez Alma
Mater azon színvonalra emeltessék, melytől a magyar
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birodalom egyetemének ... elmaradnia nem szabad.
Pedig elmaradt.
És nekünk látnunk kell, . . . mint
tétetünk felelőssé a múltnak vétkeiről, melyek nem
,az egyetem vétkei voltak. : . bajaink és hiányaink
oka nem az egyetemben van - hanem van kezdettől
fogva annak szegénységében, a hazai szellemi élet és
egyszersmind összes tanügyünk egykori szabadtalanságában, végre nemzeti
viszonyainkb an s részint
erkölcseinkben".
És az 1872. évi október l-én mondott búcsúzóban; "Egyetemünk a tanszabadság behozatala óta sennek következtén
megszünt csupán gyakorlati irányú szakiskola lenni; hanem tudósokat is
képezvén, éppen hivatása magasabb és legsajátabb
részét kezdi betölteni, s ekkép valahára valódi egyetemmé lett".
Ámde, tisztelt gyülekezet, intézetünk
kedvező
jelene ezen ünnepélyes alkalommal sem gerjesztheti
bennünk csupán a megnyugvásnak
érzetét, hanem
affeletti gerjedelmeink java a még kedvezőbbé
alakítandó jövőt illeti, azon jövőt, mely a létezők alapján
ernyedetlen, gondozás és törekvés mellett el nem
maradhat, Mi sem teszen az egyetemünk főtényezőiben rejlő expansiv erőről határozottabb
bizonyságot,
mint az, hogy az ünnepélyeinken nyilatkozó dignitáriusaink csaknem valamennyien az eszközlendő haladást követelik.
"Ha valaha" -- mondá aeránk 7. rectora (Rupp
János) - "most megjöttnek mondható az idő, hogy
necsak tervezzünk
és jámborul
óhajtsunk, hanem
hogy azt, mit tervezünk és óhajtunk, minden előttünk
nyitva álló utakon érvényre juttatva,
ügyeinket
előbbre, ha lehet azon határig vigyük, a melyig az
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;~azok iránti érdekeltségünk-szülte
kívánságaink ter~ednek"; a nyolcadik (Hoder Alajos): "Mozgás,
~~aladás az emberi szellem életeleme" ; - a kilencze~ik (Pollák János): "Tespedésnek nincs helye, ha ki
",~agy mi tesped, veszve van, nem illik a korba, melytek haladási diadalszekere
könyörtelenül
zúz össze
tnindent, mi gát gyanánt gördül elébe"; - a tizenlettedik
(Toldy Ferenc):
"Perceink
meg vannak
.'~zámlálva, ha alszunk és késünk, nem eszmélve, hogy
,~ világ folyása gyorsabb ma, mint valaha; hogya
, nagy népek haladása minden téren szédítésig hatal-GFEDCB
mas"; - a tizenötödik (Kovács József):
"Egyete.•..rnünk akkor oldta meg igazán culturfeladatát,
ha a
nemzeti művelődés
központjává, forrásává lett. To··'vább megy ek ~ ki kell vívnunk, hogy culturális jelen••
. .~tőségünk tudata, érzése e nemzet köztudata, közérzése, közrneggyőződésévé
legyen" ; - s a tizenhatodik
.

'"

, {Than Károly), a feladat velejét felfedőleg : "Mélyen
érzett meggyőződéstQl áthatva fejezem e helyen ki
abbeli nézetemet, hogy a legfontosabb
életkérdés
reánk nézve a nemzeti tudományos életünknek lehetőleg önálló és erélyes fejlesztése. E tudományos életnek az újnak önálló alkotására kell irányozva lenni,
és nem szabad pusztán az assimilatió által tengődni,
mert utóbbi esetben szünet nélkül azon veszélynek
vagyunk kitéve, hogy mi fogunk assimiláltatni,
és
habár észrevétlenül és egyelőre a külsőségek fenurnaradásával, csendesen elvadunk fel idegen civilisatiókba . . . Nemzetünk
fennmaradása
egyedül a
szellemi küzdés terén elért önállóság által biztosítható. Ennek fejlesztésére
és elérésére a legfőbb
tényezőnek tekintem az egyetemet".
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II.
Ha már most, tisztelt gyülekezet, intézeti életünk
mindennemú tényezőinek aránylag rövid idő alatt
az
nagyot növekedett hat- és fejlődési képességéből,
ország és a mélyen tisztelt kormány
bölcs és nagylelkű gyámolítása mellett, ez új tanévnek is dús,
hacsak külvillongás miatt nem csökkenő eredményt
jósolva, saját tiszti hivatásom főbb feladatait veszem
fontolóra, úgy nagyérdemü
tisztelödeim ünnepélyes
nyilatkozatai
és tényleges eljárása .által illustrált
hatáskörömben kétféle, t. i, megóvási és intézkedési
kötelmekre találok.
A megóvásnak legbecsesebb tárgyai:
1) Eleterni
és kari autonomiánk : valamennyi
-...~'~~~~· ~~"'~.~"'~':'"#'f~t\
tisztelődöm, ezen testületi intézet őszves tagjai legbensőbb kegyeletének és ragaszkodásának
tárgya.
"Inclytae Universitati maiorem in modum congratalor ob libertatern electionis altiorum locorum gratia
tandem restitutam. Nam nescio qui fit, quod nonnullae arbusculae nimis circumseptae non perveniant ad
illam amplitudinem et foecunditatem, quae naturae
ipsarum, si liberae expansionis beneficio fruantur,
propria est. Sic et respublica litteraria, si non possit
nativa sua constitutione frui, partern vigoris amittit ;
non quasi id privato talentorum usui fr audi esset,
sed quia ingenia sociali, ut ita dicarn, adfrictu exercentur, et inter animos alacriter, iunctimque apcrantes magis proficiunt. Alacritatem autem oprandi usus
iustae libertatis egregie provehit", - mondá aeránk
inaugurálásául
annak első, mély gyászunkra
még
tiszti évének folytában elhúnyt rectora (Márki Sá-

48

zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSR

muel), ki megható erényeinél, szeretetre-késztő
gyöngédségű jellemességénél és fenkölt szelleménél fogva
a legvonzóbb alakok egyikeként él emlékezetünkben.
És szóla a második (Pauler Tivadar): "Vannak (jogaink és kiváltságaink), melyekhez, mivel belügyeinkre
vonatkoznak, teljes lélekkel ragaszkodunk, ragaszkodni kötelességünk, - azok annál becsesebbek előttünk, minél hosszabb ideig egészen vagy részben nélkülöztük,
és abban pontosúlnak össze, hogy mind
tanulmányi, mind fegyelmi, mind testületi ügyeinket,
a törvényes felügyelet fentartásával,
önmagunk, választott tiszteink, elöljáróink
által kezelhessük, igazgathassuk. Azoknak megőrzése, fentartása mindannyiunk buzgó közremúködését
veszi igénybe", és
egy más alkalommal: "Az önkormányzat nagy elve
... melyet az állambölcseség kívánalmaként napjainkban még az összpontosítás honában is említtetni,
dicsőíttetni hallunk: az gyökere, éltető eleme az
egyetemek ősi 'szervezetének"; - a hatodik (Wenzel
Gusztá v): "A külső rendezésnek mindezen formái közt
azonban mindeddig az egyetemek céljának leginkább a szabad testületi szervezés látszik megfelelni";
a , hetedik
(Rupp János): "Tartsuk fenn mindenekelőtt egyetemünk két oszlopát, az önkormányzati jogot és a tanszabadságot, mert e kettő körül
forog ezen ... tudományos intézetünk minden főbb
érdeke . . . ébreknek kell lennünk, nehogy e két
üdvös intézmény épségéri csorba ejtessék, mert ez
könnyen magát egyetemi éltünk szívét sérthetné";
- a tizenegyedik (Stockinger Tamás): "Ezen palladiumot (az önkormányzati jogot), melynek birtokára
az egyetem jogosítva van szellemi felsőbbsége által,
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annál magasbra tartjuk, annál féltékenyebben őrizzük, minél ... tisztább a meggyőződés, hogya tudományez areopagusa egyedül maga intézheti el sikerrel ügyeit"; -- a tizennegyedik (Kautz Gyula): "Biztosíttassék
azért nekik (az egyetemeknek) mind
külső, mind belső szabadsága és minden irányban
tudományos függetlensége". Sőt hárman tisztelődeim
közől jelen autonomiánknak éppen kiterjesztését tarták kivánatosnak : aeránk immár elhúnyt három
rectorának egyike, az, kinek egyetemünk körében és
történetéhen
szintén mulhatatlan emlékezetét mivel őreá hivatkozni eddig alkalmam még nem volt
- csak most dicsőíthetem,
a történt választások
rendje szerint harmadik recterunk (Sauer Ignác),
egyetemünk
alapítványi javainak autonom igazgatásba és kezelésbe leendő átadását szorgalmazá, és e
célzat jogosultsága mellett 9. recterunk
(Pollák
János) évnyitó ünnepély alkalmával helyeslő szót
emelt; a tizenötödik (Kovács József) szerint pedig:
[,'Törvényben lenne kifejezendő: hogy tudományszakot
állítani, mely az egyetemi tanításban tanszék által
képviseltessék,
csakis a karok javaslata
alapján
lehessen, történjék erre a kiindulás a karból, vagy a
közoktatásügyér
felhívására", és ugyanaz autonomiánk ezen öregbítésének eszméjével a kedvezőtlen
jelentől kedvezőbb jövőre appellált, néni keserűséggel és szokott erélyével mondván : "Ha nem sikerült
munkánk és életmódunk által feladatainkra termettségünk iránt akkora bizalmat gerjeszteni, mely az
államhatalmakat a mi fejlődésünk összes tényezőinek
kezeinkbe rakására ma már hajlamossá tette volna,
ennek okai az eddig hajlíthatatlan
államhatalmakon
4
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talán éppen bennünk is vannak. És ha e főlismerésre jutnánk el, legyünk rajta: hárítsuk el az
okokat 1 tovább menjünk, hassunk oda, hogy midőn
majd általunk vezetett, képzett nemzedék egyesei
viendik hazánk államügyeit, ők oly meggyőződésekkel telt emlékeit birják egyetemi életöknek, melyek
az egyetemieknek feladataikra termettsége iránt kedvezőbb hangulatú legyenek", - oly óhajtás, mely
nézetem szerint nemcsak intézetünk
- talán úgy, a
mint van, is elégséges - autonomiájának,
hanem
előmozdítását involszámos egyéb közérdekeknek
válja. - Kiválólag becsben tartjuk pedig éppen a
rectori méltóság betöltését tárgyazó jogunkat és az
annak viselésében dívó váltakozási rendszert, t. i.
azon betöltési módot, melyet nagytekintélyű második
rectorunk szavai szerint: "Az ősök bölcsesége nemcsak a társak szabad választásától
tett függővé, haszorítván,
évről-évre a
nem rövidebb időtartamra
karok rendje szerint változandónak határozott, hogy
így egyetemlegességök érzete élénkíttessék, netalán
szétágazó irányzataik
egyensúlyoztassanak,
és az
képest szükségképen küegyes szakok czélzataihoz
lönbözőleg
alakuló tudományos nézetek és érdekek
képviseltetése az összegyetem igazgatásában egyaránt
biztosíttassék". Mindezen nagyratartott
önkormányzati jogok leghathatósb megóvása, tisztelt gyülekezet, t. i. a folyton történő tényleges gyakorlásnak
minden irányban kielégítő eredménye általi, főleg az
egyetemi tanácsot és az egyes karok tanártestületeit
illeti ugyan; de e legnemesebb testületi kötelesség
teljesítése körül a rectornak is nagyfontosságú hivatás jutott, és pedig nemcsak mint az egyetemi tanács
kívül,
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elnöklő tagjának, hanem egyedi hatósága körében is,
nevezetesen a végre, hogy az összegyetemi és a külön
kari autonomiák közt az illetőségi határvonalak meg
ne zavartassanak,
továbbá mindazon' alkalmakkal,
a mídőn gyors és közvetlen
fenntartás szükséges, és
leülvonatkozásokban
az őt illető egységes képviselesi
jog gyakorlásánál. -..:...A megóvásnak további főtárgya,
a mi nélkül intézetünk
tudományi és tanulmányi feladatait kellőleg meg nem oldhatnók :
2) a tanszabadsá . Tisztelődeim ünnepélyes nyilatkozaaI- ennek VI lUis fontosságát is meggyőzőleg
igazolják. Az egyiknek autonomiánk erőteljes hangoztatásával kapcsolatban az iránt mondott szavait immár
idéztem;
emlékezzünk
még néhányéiről.
Aeránk
feledhetetlen harmadik rectora (Sau er Ignác) székfoglaló beszédében "a szabad tanrendszer mindenkorGFEDCBA
h ű
barátjának
és lankadatlan
védőjének" vallá magát,
úgy levén meggyőződve, hogy: "a tanítási szabadság
leglényegesebb befolyással bir a tudományok múveés hogy: "a tanulésére s a folytonos előhaladásra",
lási kényszer nehezíti a tanulók
egyes tudományokban kiképzését; itt az életrevaló szaktudós egészen
háttérbe szorul, s helyét az encyclopaedicus és a felszínen ragyogó, de minden mélyebb szakismeretet
nélkülöző általános műveltség foglalja el "; - hatodik
recterunk (Wenzel Gusztáv) itélete: "A tanár e feladatnak csak az oktatási szabadság fönállása mellett
tehet eleget ... csak ily rendezés biztosít a tudomány
haladásának
folytonos befolyást az oktatásra ... De
az oktatási és tanulási szabadság a tanulók kedvező
előmenetelét is átalánvéve leghatályosabban
segíti
elő, sőt abban, mi az egyetemi oktatás egyik főkel4*
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léke, hogy t. i. a tanulókat önálló nézetek alkotásához
szoktassa, s ez által valóságos szakférfiakka képezze,
az egyedüli eszköz ... bizton mondhatjuk, hogy az
egyetemek újabb emelkedésőket leginkább azon körülménynek köszönik, hogy az oktatás szabadsága
kebelökben mindinkább meghonosult ... az oktatási
és tanulási szabadság teljes kifejtése nemzeti culturánkra legüdvösb befolyással leend"; - a tizenharmadiké (Hat ala Péter): "Az örök éber, munkálkodásában fáradhatlan ész, ezen mobile perpetnum egy
jogot követel szükségkép ... a szabadság, a tudományos kutatás szabadságának jogát"; - a tizennegyediké (Kautz Gyula): "a tanszabadság és tankényszerrendszer vitakérdését illetőleg pedig azon nézetben
vagyok, miszerint amaz, vagyis a szabadsági rendszer,
mint korunk átalános iránylat ának, a tudományok
természetének
és méltóságának, és az egyetemek
fennsőbb hivatásának megfelelő, s nagyobb sikert
egyedül biztosító: határozottan elsőbbséget érdemel" ;
- végre másodtisztelődöm (Than Károly) szerint :
"A valódi egyetemi élet nélkülözhetlen közege: a
tanítási és tanulási szabadság ... tényleg életbe léptetve". - E három végszóban foglaltatik, tisztelt
gyülekezet, az egész kérdésnek ez idő szerint reánk
vonatkozó súlypontja, Létez-é egyetemünkön a tanszabadság azonkép, miként azt parancsoló szükség,
az egyetemi oktatás és tanulmány domináló czélja követeliGFEDCBA
i Nagy súlyt fektetek arra, hogy nézetem -- úgy
látszik - a részben is legutóbb említett tisztelődöm
véleményével találkozik, ki mit rectorságának kezdetekor a tanszabadság intézetünknél fennforgó ténylegességéről mondott volt, azt egy évvel utóbb követ-
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kező nyilatkozattal egészíté ki: "Igen jól tudom, hogy
a tanítás és tanulás módszereinek még sok tekintetben lényegesen javulniok kell, ... hogya tanulőknak
a tananyaggal túlterheltetés bilincsei alól felmentetniök kell". Igen, tisztelt gyülekezet, intézetünkben
tanszabadság uralkodik - elvben és nagyjában, de se
ne kétkedjünk, se ne csodálkozzunk a felett, hogy a
részletes alakulat még tetemes javítást igényel. Nem
is oly könnyú, az általánosságban kifogást immár alig
engedő nagy tanulmányi elvnek részletes keresztülvitele, minthogyerre nézve a fejlettebb külföldi egyetemeknél tehető tapasztalat sem swlgáltat még összevágó eredményeket, és mert, a mint az elv rövid
odább akarunk menni, mi
általános formulázásánál
magunk is, ugyanazonegy intézetnek tanártagjai,
jogászok, orvosok és ú. n. bölcsészek - nem is említve az egészen sajátszerű tanpositióban álló theologusokat - karonként és ugyanazonegy karon belül
oly nehezen értjük meg egymást. N em is szenved
kétséget, hogy az elvnek teljes keresztülvitele nem
történhetik valamennyi karra vonatkozó közös rendszabály által, az iránt az egyes tudományágak sajátszerű fekvése és nehezéke, továbbá a formál képesítésekkel kapcsolatos különböző gyakorlati czélzatok
lévén irányadók ; de a mi nem kevésbbé bizonyos, ez
az, hogy az e téren szükséges reform iránti megállapodásainkkal - márcsak a felsőbb tanulmányoknak
elvégre csak mégis bekövetkezendő törvényhozási
szabályzása érdekében a külföldi egyetemeken
feltárulandó kinyilatkoztatásra
nem várhatunk, és
hogy a köztünk soh'sem hiányzott jóakarat és ügybuzgóság mellett az eléggé erősen. mutatkozó valódi
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életkövetelménynek
önmagunk is eleget tehetünk,
tenni fogunk..A feladat jelzésén túlmenő nyilatkozástól ez ünnepély alkalmával annál inkább tartózkodom, mennél inkább érzem, hogy minden további
szavam csak saját karonira vonatkozó és itt-ott osztott, avagy éppen magában álló egyéni véleményt hozhatna felszínre. Egyébiránt arról intézetünk minden
tanító és tanuló tagját biztosítom, miszerint a körünkben ez idő szerint létező tanítási és tanulási
szabadságnak öregbítendő érték gyanánt a rectori
hatalom-adta lehetőséghez
képest gondját fogom
viselni, és hogy - mennyiben a tisztelt egyetemi
tanács és kari tanártestületek szándékaival találkozni
szerenesés leszek - a törvényhozási intézkedés tekintetéből régebben készült reformjavaslatainkat reassumáltatni, és tanártársaim bölcs elhatározásához képest
újabb megállapodásra az alkalmat keresni fogom.
Hátravan még intézkedési hivatásomról emlékezni, melynek betöltésénel legutóbb említett tisztelődöm következő felfogását osztom és tartandom
szem előtt: "Szervezetünk szellemében a rector közvetlen hatásköre lényegileg administrativ körre szorítkozik, míg az egyetemnek tulajdonképen szellemi
ügyeire csak közvetve gyakorolhat befolyást ... Feladatánál fogva a rector administrativ tekintetben
legfontosabb kötelességét teljesíti, midőn működésének kiszabott tartama alatt az egyetemi élet szabadságát erélyesen védi, de egyszersmind az e szabadsággal való visszaélést éppen önkormányzati szabadságunk legközvetlenebb érdekében megakadályozza
az által, hogy a rend felett őrködik, a fennálló törvényeknek és szabályoknak szigorú megtartására ügyel
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és azoknak minden irányban
érvényt szerez". Az
egyetemi tanács lényeges hozzájárulásával
viendő
fegyelem iránt pedig új aeránk első rectorának (Márki
Sámuel) következő, a sikerhez, kivált mozgalmas abb
időben, múlhatlanul megkívántató
segédkezés iránti
szavait hozom kérő leg öszves tanártársaim
emlékezetébe: "Senatus academicus in manutenenda disciplin a
tantum aget, quanturu intra septa sui muneris agere
poterit. Simul tamen omnes Dominos Professores ...
orare sustineo, ut sociam conferre dignéntur symboIam ad rectum ordinem conservandum, finesque Instituti obtinendos. Mea opinione vix datur auctoritas
maior, quam sit professoris in sua schola, si eam
opportune velit adhibere. Qui enim habet potestatem
doctrinae, habet et irrefragabilem
discipulos regendi
et fiectendi potestatem, nisi eam sponte dimittat ...GFEDCBA
*

N em tudom, tisztelt gyülekezet, vajjon azzal,
hogy az általam ez alkalommal szóba hozandóknak
vélt intézményeket
és feladványokat jobbára nagyérdemü tisztelődeim emlékezetben levő nyilatkozatainak idézésével jelzém és méltatám,
megelégedést
avagy reám vonatkozó kinyinylést keltek-e ~ Leendő
eljárásornat kívántam eleve megismertetni;
s ha arra
magasabb
nézve tisztelődeim sikerdús múködésénél
mintaképzetet
nem lelhettem, magától következik,
hogy ugyanazoknak az iránt adott programmeszméiben és nyilvánított
felfogásában kelle keresnem e
mai napon közlendő célzataírn alkotó elemeit. Azon
vád előtt, hogy mai beszédem tisztelődeim által immár elmondottakat
ismétel, szívesen meghajlom :

56zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
csak sikerüljön a második, a nehéz ismétlés: leendő
rectori működésemmel tisztelődeiméit lehetőleg híven
utánoznom !GFEDCBA
*

Végszavaimmal azokhoz fordulok, kiknek tudományos szakképzettségben
részesülése intézetünk
. öszves tényezői minden fáradozásának legfőbb feladata.
\.
Igen, tisztelt egyetemi hallgatók, így fogom én
fel, így kell minden magyar hazafinak felfognia inté" zetünk végczélját. Ne gondolj a senki, hogy czélt ér\ tünk, hogy a nemzet súlyos időben bőven hozott áldof i zataiért kellőleg megjutalmazva, jogos követelésévei
~ kielégítve, lételében biztosítv a van, ha intézetünk
~ díszes épületekkel, dús felszerelésekkel és kitúnő taná, " 'rokkal
bővelkedik, és az utóbbiak a tudomány világ gának minden kincsei vel rendelkeznek, sőt ezeket
~ teremtő munkásságukkal öregbítik; ne vélje senki,
! hogy csak a tudománynak önmagában véve, e legnaI gyobb világpolgárnak, akar szolgálni ez egyetem: a
~
.~
tudományért, mely Onök szellemében megfogamzik,
ti
gyarapszik és leszen hatalommá, ezért áldoz a nem~
il
zet, ezért fáradunk mi tanárok, ezért van ezen intézet.
l'. Miként az ókor leghatalmasabb
nemzete a házasság
~ intézményét eszköznek tekintette, nem az emberi
i
i>i
nemet általában, hanem tüzetesen a római vért fenn" tartani: úgy ez intézet tanári eleme sem érheti be
:;" azzal, hogy a tudományt az emberi szellem dicsősé. ~ gére oltári lob gyanánt éleszsze, hanem azon kell
~ lennie, hogy azt Önök lelkébe árasztva, a magyal'
!
nemzet legképesebb réteget és általa az egész nemzetet a magasabb cultura hatalmában és gyümölcseiben
részesítse. Ne is véljék, hogy önző, kislelkú felfogás
t
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ez: nem volt és nincs nagy nemzet, mely a culturát
nem legközelebb önmaga érdekében létesítette volna
és létesítené,
és az általános emberi cultura nem
egyéb, mint az egyes nemzetek egyediségöket érvényesítő életrevalóságának
öszvege. Azzal se csökkentsék Önök ezen igazság tudatának kötelességként ösztönzö erejét, hogy elég esnek tartják, ha öszveségöknek
csak egy kisebb-nagyobb
töredéke
használja fel az
intézetünk által nyujtott képesítesi eszközöket; mert
nemzetünk az ő culturális, azaz létfenntartási
törékvésénél valamennyiökre szorul, nem nélkülözhet Önök
közől egyet sem, mert, hisz' jól tudják, mindöszve
véve is kevesen vagyunk.
Ha Önök e felfogást, miként hazaflasságukról
feltehető, osztják, úgy be is kell látni ok, hogy mi tariárok Önök nélkül, valamennyiöknek
általam ezennel
egész nyomatéünnepélyesen és rektori tekintélyem
kával kért, követelt buzgó közremúködése
hiányában
feladatunkat
kellőleg meg nem oldhatjuk. Ezen felhívás, mely - mivel magyar ifjúságnak szól - az
egyesek ugyanazt igénylő egyéni érdekét indokul sem
hozza fel, hamár az Önök legszeretettebbjei
ösztönző
várakozásaira
emlékeztető nyomatékos utalást nem
nélkülözheti, - ezen felhívás, mondom, annál kerszerűbb, szükségesebb,
minél bizonyosb, hogy az intézeti
életünk és működésünk
összeredménye ellen viszonylag legalaposabban
felhozható
legnagyobb
gáncs
éppen abból áll, hogy míg a körünkben tanulmányozók egyik töredékének képzettsége kellőleg intensiv, addig a tudom ányterj esztés alanylag-extensiv
sikere a másik töredék részvétlensége miatt elégtelen.
Évek óta kutatom ez aggasztó jelenség okait,
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és habár egyedileg saját tanári működésemet
a leg~
szigorúbb önbirálatnak megfelelő szerénységgel szemlélem, úgy tanártársaim köztudomásos, jobbára irodalmilag is constalált hathatós szellemereje, az európai tudományosság legmagasabb színvonalán mozgó
szakavatottsága és ernyedetlen előretörekvése még
a rágalmat koczkáztatni kész tájékozatlan gyanakodást is elriasztjak azon feltevéstől, mintha a hallgatóságaik jelentékeny töredékei .által az egyetemi
tanulmányok terén sajnosan mutatott apathiát az
egyetemi oktatás minősége okozhatna, Igen, volt idő,
és pedig, miként egyik idézetemmel kitüntetém, még
nem régen múlt idő, a mikor egyetemi életünk egynémely idétlen alakulatai miatt az elészabott tanulmányok elhanyagolásával a merő és jobbára meddő
autodidactismusra szorítkozást némileg mentegetni
lehetett; de korunkban, tisztelt egyetemi hallgatók,
intézeti oktatásunk és tanulmányaink a legmagasbra
törekvő tudnivágyat és czélzatot is kielégítik, és mindenképen méltók arra, hogy Önök mindnyájan egész
lélekkel és teljes odaadással azok vezérletéhez képest
munkálkodjanak. Ha tehát e jogos követelés teljesítése körül folyton jelentékeny fogyatkozást tapasztalunk, úgy ezen nagy baj gyökerét az egyetem oktató
tényezőinek körén kívül kell keresni.
Vessen kiki Önök közől a férfiasság kezdetbeli
határát érintő meglettség és az élethivatásra fordított
szigorával számot önmagával és
komolyeltökéltség
a körülményekkel, és az eredmény azt mutatandja,
hogy merőben Önöknek, minden egyesnek saját elhatározásától és tevékenységétől függ, intézeti célzatainkat általánosan és mindegyikökre
vonatkozólag
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megvalósítani. És pedig annál inkább, mivelhogy a
magyar elemben szélten találkozó természetes értelmi
tehetség olyannyira fogékony és hathatós, miszerint
nemzetünknek a részben túlnyomó vetélytársa nincs.
a természet ez ingyenadománya a puszta tehettartózségen elbizakodás helyett dilettanskodástól
kodó kitartó képesítési munkássággal és ennek általa
teljes szakképzettséggel párosul, úgy nemzetünk a
cultura legmagasabb színvonalán díszlő népek jólétében és biztonságaban részesülend.
Ezen megragadó távlat felidézése után szükséges-e még Önöket a haza és nemzet után előttünk
legbecsesebbnek : a szabadságnak érdekében is buzgó
tanulmányozásra felhívnom ~ Hallák Önök, mi nagyra
tartjuk mi, a tanárok, az egyetemi tanszabadságot,
nemcsak, mi abból minmagunkat illet, a tanítási szabadságot, hanem az Önök osztályrészét, a tanulási
szabadságot is. Ez utóbbinak indoka és czélja: kinekkinek lehető legtökéletesebb kiképeztetése, úgy, hogy
ha a mellett számosan kellő képzettség nélkül maradnak, a szabadság czélja teljesen el nem éretett, annak
indoka részben erejét veszti, tehát maga azon szabadság is megszorítás avagy éppen megszüntetés esélyének van kitéve. Ez utóbbi elhárítása végett is kell
tehát Önöktől követelnünk, miszerint tulajdonképeni
hivatásuknak élve, becsülést szerezzenek a tanulási
szabadságnak, mely tanulási kötelességet foglal magában, és csak a tanulmányozás iránylataira
és egynémely választást engedő eszközeiré vonatkozik.
Végezetül pedig még egyet, mit érintetlenül nem
hagyhatók, mivelhogy az :egyetemi életünk említett
gyöngéjét okozó tényálladékhoz tartozik, minek te-
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hát megszüntetésével
főbajunk egyik gyökere kiirt atnék: kérve kérem Önöket, tisztelt egyetemi hallgatók,
de követelem is, és el is várom Önöktöl: ne áldozzanak a tanulmányi
feladataikhoz
képest amúgy is
szűken kimért tanidejökből és az amazok által teljesen igénybe vett tevékenységökből
o ly czélzatokra,
mik Önök hivatásahoz
nem tartoznak,
legkevésbbé
éppen jelen közállapotunk
alkotmányos
alakulatai
mellett. Gondolják meg, hogy kinek-kinek
érdeme
azon hatályhoz
képest ítélendő meg, melyet saját
hivatása terén fejt ki, és hogy ebbeli hatályának
fogyatkozásaiért
más terén gyakorolt hatása, még ha
üdvös is, nem kárpótol. Önök hivatása ez idő szerint:
a legfontosabb társadalmi feladványok majdani megoldására magokat képesíteni : ne üssék el önmagokat
és a leendő képzettségökre
számító nemzetet a mostani hivatásuk
útján szerzendő gyümölcsöktől
az
által, hogy idő elötti, tehát rendszerint czélttévesztő,
és illetéktelen, tehát mindenesetre
károsan zavaró
tevékenységre vállalkoznak.
Készségesen elismerem, mert hisz' Önökkel tudok érezni és lelkesedni mindnyájunkban
élő hazafias
--- elismerem, hogy lehetszándék megvalósulásáért,
nek viszonyok, melyek közt az Önöktől követeltem
önmérséklet ifjú lángléleknek nehéz önmegtagadásba
kerülhet; ámde képesítse Önöket erre is - mi leghatalmasabb - egy nemes érzet: érzete a legnehezebb hazafiúi kötelességnek, melyet koszorús költ.őnk
nemzeti jövőnk biztosítékát kereső látnoki törvényhozással éppen az ifjú nemzedéknek szabott, dall ván :
Legyen minden magyar utód
Különb ember, mint apja volt!
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