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A kitüntetések között, melyekben az egyetemi

tanár részesülhet, a legnagyobbak egyike az, ha col-

legái "bizalmukkal tisztelik meg, s őt e bizalomnal

fogva az egyetem élére állitják. A kitüntetés azért

nagy, mert nem egyesek jóakaratából ered, hanem

egy egész nagy testület tárgyilagosan képződött köz-

véleményének a folyománya. Most engem ért ez a

legnagyobb kitüntetés, s ha keresem azokat az érde-

meket, a melyeknél fogva engem e magas állásra

méltónak ítéltek, megvallom, nem találok semmi

olyast, a mi érdemszámba mehetne. Soha más törek-

vésem nem volt és most sincs, mi.nt az, hogy tanári

hivatásomnak éljek, cL magyar kultura fejlesztéséhez

azon a pályán, melyet a sors számomra kijelölt,

tehetségemhez mérten hozzáj árulj ak. Ez azonban nem

érdem, hanem kötelesség, melyet minden tanár, a
ki hivatását látja tanári múködésében, feltétlenül

teljesít.

Nagynevű tanáraim é~ mestereim, a kikről

örökké hálás szívvel fogok megemlékezni, keltették

fel bennem a tudomány szeretetét és a vágyat, az

igazságot keresni, megismerni és ~LZt másokkal . is

megismertetni. Az ő példájuk nyomán indulva, ta-

nultam meg azt, hogy a tanár valódi magasztos
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hivatását csak úgy töltheti be, ha, egész énjét szak-
•

tudománya múvelésének szenteli, ha egész erejét az

előadó terem és a tudományos buvárlat között osztja

meg. Erre törekedtem én is immár elég hosszú

tanári müködésem alatt s talán ez a törekvés az, a

melyet mélyen tisztelt tanártársaim figyelm ökre mél-

tattak, midőn bizalmukkal tiszteltek meg.

Midőn a megtisztelő állást elfoglalom, teljes mér-

tékbenátérzem a reám háramló felelősség nagyságát

.és a reám nehezedő munka sokaságát. Mert a rec-

tori méltóságot viselni nem csupán kitüntetés, hanem

egyszersmind olyan állás, a mely kötelességekkel van

egybekötve. A rectori állásban jut kifejezésre az egye-

tem egysége; a rector és a tanács . a karokat egy-

mással összekötő kapocs; -a karok minden ügyben

velök érintkeznek sennélfogva' a rectornak és a

tanácsnak van a legautentikusabb áttekintése az egye-

tem ügyei felett. Ök látják a hiányokat, hézago-

kat) melyeknek pótlására, kitöltésére ők vannak hi-

vatva a karokkal együtt, azok. érdekeinek megfele-
lően közremúködni, Így fogták fel mélyen tisztelt

elődeim is állásukat s így fogom fel én is. Ez az, a,

mi nagy felelősséggel és munkával jár, s ha e fele-

lősséggel és munkával aranyba helyezem csekély erő-

met,nagymérvú aggodalom fog el: vajjon képes

leszek-e (;1, követelményeknek megfelelni ~ És ha aggo-

dalrnaim ellenére is vállalkeztam a magas állás el-

foglalására, azt két, okból tettem; első sorban azért,

mert remélhetni vélem, hogya tanács tagjai, vala-

mint többi tanártársaim ezennel kifejezett kérelmemre

és ama jóindulatnál fogva, melylyel irántarn eddig

viseltettek, azt a jövőben sem vonva, meg tőlem,
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engem tisztern teljesítésében támogatui fognak: má-

sodszor azért, inert megdönthetlen akaratom, minden

erőmet latba vetni, hogy kötelességeim nek megfeleljek.

Úgy érzem, hogyONMLKJIHGFEDCBA~ L nagybecsű bizalmat, melynél

fogva. engem a ma.gas kitüntetésben részesítettek,

leginkább azzal hálálhatom meg, ha ct tanári hiva-

tásról táplált meggyőződésemet a rectori székbe ma-

gammal viszem, és ez alapon intézendem a hatás-

körömbe tartozó ügyeket.

1.

Az "egyes tanár hivatása, feladata teljesen egybe-

V~Lg~ L Z egyetem feladatával, mert hiszen az egyetem

nem más, mint a tanárok és az ifjúság egyesülése é L

czélból, hogy a tudományt műveljék. A midőn tehát

az egyetem feladatáról szólok, egyszersmind az egyes

tanár és tanítványai feladatát is megvilágrtom. Na,gy-

érdemű elődeim közűl többen fejtégették e helyről az

egyetem feladatát. Mély és alapos tanulmányt végez-

tek, hogy e kérdést minden oldalról kellőleg meg-

világosítsák, s ha beszédeiket olvassuk, el kell ismer-

nünk, hogy többet e kérdésről sem jobban, sem szeb-

ben elmondani nem tudunk. És én mégis kényszerítve

érzem magam, hogy e kérdésről szóljak, mert utóbbi

időben nézetek merültek fel, melyeket, midőn ~ L rec-

tori széket elfoglalom, azért nem hagyhatok szó nél-

kül, mivel az egyetem feladatáról táplált meggyőző-o

désemmel merőben ellenkeznek.

Az egyetem feladata kettős és két szóval ki-

fejezhető: a tudományokat ápolni, fejleszteni és szak-

tudósokat, szakernbereket képezni. Mily rövid definitio
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és megls mily sok rejlik benne! Sok azért, mert a

hányan vagyunk, jóformán annyiféleképen fogjuk fel
a tudományok müvelésének jelentőségét és annyiféle

követelmény nyel lépünk a szakember elé. Lehetnek,

a kik úgy vélekednek, hogya tudományok fejlesz-

tését hagyjuk másokra s csak az elért eredményt

értékesíttessük itthon; lehetnek olyanok, a kik egy

lépéssel tovább menve, elégségesnek vélik, ha az ide-

. gen tudományos buvárlatokat utánozzuk, mintegy

lemásoljuk, hogy azután az elért eredményeket ne

idegenek segítségével értékesíttessük, hanem magunk

értékesítsük. Végre vannak olyanok, ct kik a tudo-

mányok önálló, más nemzetek tútorságától független
művelését tartják szükségeenek, mert csak ez úton

vélik lehetőnek a hamisítatlan nemzeti cultura meg-

teremtését és megoltalmazását.

Hasonlóképen állunk a szakemberek kérdésével.

Vannak, a kik azokat tartják a közélet számára

kellően képzett szakembereknek, a kik szak tudo-

mányuk vívmányait ismerik, e vívmányokat minden

concret esetben úgy alkalmazzák, a hogy azt alkal-

mazni megtanulták; a kiknek a chablonszerú eljárástol

eltérni nem kell, sőt nem is czélszerű és a kiknek ennél-

fogva nem szükséges ismerni azt, hogy e vívmányok,
a melyek szakmúködésüknek alapját teszik, mi módon

jöttek létre. Mások ellenben abban a nézetben vannak,

hogy - az alaposan képzett szakembernek nem csupán

szaktudománya igazságait kell ismernie, hanem azokat a

módszereket is, a melyekkel ez igazságok felismerhetők

voltak; mert csak ez képesíti őket arra, hogy ne

csupán a megszokott chablon szerint, hanem önállóan

is tudjanak cselekedni.

___ 1••• ,.."....."...------'---------~--
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Szives figyelmüket és türelmüket arra kérem ki,

hogy e kérdésekről előadandó nézetcimet meghallgassák.

A mi egyetemünk egyik feladatát, a tudományok

ápolását illeti, abban a meggyőződésben vagyok, hogy

a tudományokat önállóan kell művelnünk és nem

szabad csupán arra szorítkoznunk, hogy az ered-

ményeket idegenből átvegyük.

N em nehéz belátni, hogy a szellemi _képességek

fejlesztésére, az értelmi önállóság megszerzésére csupán

az az egy mód kinálkozik, hogy a tudományos buvár-

kodásmódszereivel alaposan megismerkedvén, igye-

kezzünk a dolgok mélyére hatolni. Nem azt értem ez

alatt, hogy mindenkiből, a ki egyetemi'mket felkeresi,

hivatásos tudóst és buvárt neveljünk, hanem értem

azt, hogy szaktudományunkat tanítsuk úgy hallgató-

ságunknah, hogy a hallgatóság a tudomány igazságait

mintegy felfedezni lássa az előadó teremben. Nagyon

tévednek azok, a kik az egyetemi tanár feladatát

abban látják, hogy hallgatóságukat a választott élet-

pályára chablonszerüleg kikészítsék; hogya szigorlati

szabályzatok szabta korláton túl nem menve, kizárólag

az e szabályzatoktól kijelölt, jól kitaposott nyomon

haladjanak. Helyesen jegyzi megMLKJIHGFEDCBAK o n d » G y~ 6 l r ; 6 1873-ban

e helyről mondott beszédében, hogy "ne adjon táplá-
lékot az egyetemnek szervezete és múködése soha azon

téves, nálunk is meglehetősen elterjedt felfogás nak,

hogy az egyetem puszta szaktanoda vagy nevelő-

-intézet, mert ilyen felfogás mellett oda kell jutni,

hogy az egyetem egyszerű kenyérkereseti idomító

iskola szinvonalára sülyed. _ .... Ily főtanoda azután,

melyben az akadémiai polgár tanonczczá, a tanító-

'tudós nevélővé vagy iskolamesterré, a tudomány pedigONMLKJIHGFEDCBA

4 3
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.idomító szabályok lelketlen haluiazává törpíttetnék, ...

.sem azMLKJIHGFEDCBAe g ye te m nemes czímét nem érdemélné meg,

sem azon szabadságra, mely számára mindnyájunk

általköveteltetik, . '.... méltó nem yolna."· Így szól

hirneves elődöm.
Az .egyetemi tanárt pedig a jelzett, s részemről

is egyedűl helyesnek tartott irányban való. műkődésre

az képesíti, ha ő maga is tudományosan buvárkodik ;

törekszik szaktudományát fejleszteni'; új, eddig ném

ismert igazságokat felismerni. Ez a munkásság adja

meg' a tudós önállóságát s erre szüksége van, ha mint

tanár tudása közvetlenségével akar hatni- hallgatóim.

Ebben rejlik az ok, a miért az egyetem nemcsak

tanítani, hanem egyszersmind a tudományokat ápolni,

fejleszteni, szóval tudományosan buvárkodni van

hivatva, Midőn ezt itt kijelentem, nem teszek különb-

séget tanár és tanítvány között, hiszen a tudományok
művelésében tanárnak és tanítványnak egy testnek

és egy léleknek kell lenni, mindeniknek buvárkodni

kell: a tanárnak azért, hogy szaktudományában mindig

megmaradjon az állása követelte magaslaton; a tanít-

ványnak pedig a hallott előadásokban azért, hogy

megismerje a tudomány igazságait ésONMLKJIHGFEDCBA~ L módokat, a

melyekkel felismertettek és ez uton megszerezze ajól

fegyelmezett tudományos gondolkodást és ezzel együtt

az önállóságot. Ez, meggyőződésem szerint, az egyetlen

helyes egyetemi múködés, és a mely egyetemen ez ki

.van fejlődve, az nagy és magas szinvonalú egyetem.

Az egyetemeknek ilyen értelemben' való fejlődésére

,első sorban az kivántatik meg, hogy legyenek nagyobb

számban kiváló szaktudósok, a kik közűl alkalom

adtán meg lehet nyerni az egyetem számára a leg-



kiválóbb at. Így fejlődtek és fejlődnek a nérriet egye-

temek s ennek köszönik azt a magas szinvonalat, a

melyen által áb an állanak. EgyetemÜnknek is tehát

nemcsak a közélet számára kell szakembereket nevelni,

hane,:n szin vonalán ak emelése végett hivatásos szak-'

tudósokat is kell képezni, a kik kizárólagos életczéljuk-ONMLKJIHGFEDCBA

1 ak tekintsék szaktudományuknak fejlesztését és taní-

tását. A hivatásos szaktudósok képzése nálunk azonbar

j-elenleg nagy nehézségekbe ütközik többféle oknál

fogva. Annak, hogy valaki kizárólag szaktudományának

élhessen, első nélkülözhetlen feltétele az, hogy anyagi

gondokkal ne kelljen küzdenie. Angol-, Franczia- és

Németországban többnyire a vagyonos osztály ifjai lép-

nek a tudományos pályára nem ~1czélból, hogy végzendő

tanulmányaik alapján magukat anyagilag biztosítsák,

hanem a czélból, hogy választott szaktudományuknak

idővel felkentjeivé, mestereivé válhassanak. Nálunk

még nem érkezett el az az idő, mikor a vagyonos

családok sarjai magukat tudományos pályára szánják

és e pályán keressék a módot és eszközöket hazájuk-

nak maradandó beesü szelgálatot tenni. Ma ritkaság-

szám ba, menő kivétellel vagyonos ifjaink, ha egye-

temünket felkeresik, a jogot végzik; azt is többnyire

csupán azért, hogy legyen diplomajuk és ennek kap-

csán megfelelő társadalmi czímük. Innen van az, hogy r
szaktudósaink a középosztály azon részéből kerülvén · 1

ki, a mely többnyire vagyonnal nem rendelkezik,

kén telen ek hosszú és elkeseredett anyagi küzdelmet I
végig vívni, míg végre olyan anyagi körülmények-közé jutnak, a melyek között, ha nem is gondtalanúl,

de legalább anyagi nélkülözéstől nem sanyargatva,

foglalkezhatnak ideáljukkal, szaktudományukkal. És

SZÉÚOGLHÓ BESZÉDE. 4 :>
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hánynak jut osztályrészül ez a szerencse! - Nagyon

kis töredéke a tudományokért lelkesülő ifjúságnak

látja ezt a vágyát teljesedésbe menni és épen ezért,

noha egész lényének ez volna a legmegfelelőbb, nem

is lép a hivatásos szaktudós pályájára, mert jól tudja,

hogy amegszerzett diploma még senkit sem qualifical

olyan tudóssá, a kinek további kiképzésre többé szük-

sége ne volna .. De ez a további kiképzés költséggel
jár; erről, valamint önfentartásáról vagyon hiányá-

ban magának kell gondoskodni; olyan foglalatos-

ság után kell tehát .látni, a mit megfizetnek sa I

mely azután rendszerint arra kényszeríti, hogy tanul-

mányaira csak az éjjelt, vagy megfordítva: erreONMLKJIHGFEDCBA

~ L nappalt és a kenyérkereseti foglalkozáara az éjjelt

fordítsa. És mi kilátással teszi mindezt l azzal, hogy

fáradságos tanulmányainak megfelelő állásba nagyobb

valószinüséggel nem fog juthatni. N em egy példa

van reá, hogy fiatal emberek, a kiknek a tudomány

iránt való lelkesedése nagyobb volt a fentjelzett

sanyarúságoknál és ennélfog,va minden nehézséggel

megküzdöttek a remény fejében, hogy sikerülend

egykor hazájukat mint tudósok szolgálni, kénytelenek

voltak e reményükról lemondani, postai, telegráf vagy

más egyéb hasonló szolgálatba lépni, mert élni kell

s a tudományos qualificatiójuknak megfelelő állás

elérését kivárni nem lehetett.

A kik e viszonyokat ismerik, a legnagyobb lel-

kesedéssel és hálával fogadj ák 'sMLKJIHGFEDCBAe m s e y An d o r nagy-

szabású alapítványát, melyet hazai tudományosságunk

fejlesztésére nem először tett.

Se m s e y An d o r tudvalevőleg a jelen tanév kez-

detétől fogva évenkint 6000 frtot adományoz a czélra,
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hogy ez összeg három olyan végzett egyén számára
szolgáljon ösztöndíjul, a kik magukat szaktudományuk-

ban tudósokká, buvárokká akarják kiképezni. Ezzel

fel akarja őket menteni az imént vázolt küzdelmek

alól és anyagilag biztosítani addig, míg képzettségük-

nek megfelelő állást foglalhatnak el.

Sok hálával és köszönettel tartozik e nemzet hű

fiának,MLKJIHGFEDCBASem s e y Andor-nak; sokszor is sokat áldozott

ő már tudományos czéljaink előmozdítására, de áldo-

zatkészsége talán egy esetben sem volt olyan nagy

horderejű mint most. Eddig eszközöket, könyvtárakat,

gyűjteményeket ajándékozott nemzetének, s most,

mikor a nyers anyag nagyjából össze van gyüjtve,

tudósokat kiván teremteni, hogy ezek abba a nyers

anyagba lelket, szellemet, életet leheljenek. Találóan

nevezte egyik tekintélyes napi lapunk Se m ,s e J j An d o r i

"Egyetlen" -nek ; valóban egyetlen ő, nem azért, mivel

anyagi áldozatokat hoz, hanem azért, mert ő ezt a tudo-

mányok szereteténél fogva teszi. Ő segíteni akar ott, a

hol a segítséget. szükségesnek és sürgősnek látja, tekin-

tet nélkül arra, hogy ezért milyen elismerésben fog

részesülni. Fent jelzett nagylelkű adománya egyetemün-

ket is a legközelebbról érinti. Ő bennünk bizik, hogy

szaktudósokat fogunk képezni és köszönetünket bizal-

máért leghelyesebben azzal fejezzük ki, ha az ő nemes
intentiójának megfelelünk, .

II.

Áttérek most a szakképzés, a köz élet számára

való szakképzés kérdésére. Legelső sorban azt kell

meghatároznunk, hogy mi követelendő meg a jól kép-

zett szakférfiútól s azután térhetunk át annak meg-
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állapítására, mi módon lehet ezt a megkivánt szak-

képzettséget neki megszerezni. .

"Nem csupán a szaktndósnak, hanem a szoros

értelemben vett gyakorlat szakemberének is leglénye-

gesebb kelléke a tudomány szellemében való, önálló

és jól fegyelmezett gondolkodás." Ezeket mon-

dottaMLKJIHGFEDCBAT h a n K á r o ly 1875-ben rectori beszédében. És
ugyan miért van szüksége 11 szakern bernek e kellé-

kékre ? Megvallom, visszásnak tünik fel, mikor annak

bizonyitásaba bocsátkozorn, hogya szakembernek

szükséges a-tudományos önállóság ; hiszen azt bizonyít-

gatni, hogy az önállóság mindenben előnyösebb, mint

az alárendeltségONMLKJIHGFEDCBAj . hogy az öntudatos cselekvés mindig

gyümölcsözőbb, mint a gépszerú munka, valóban fölös-

leges. ~ Bármely pályán, a mely tudományos szak-

képzettséget követel, számtalan olyan esettel talál-
kozunk, melynek a miként való megítélését nem

tanultuk concret alakban a főiskolákon. Nincs is, nem

is lehet olyan főiskola, legyen az akár egyetem, akár

szakiskola, a mely tanítványait minden, a pályáján

előfordulható concret eset elbírálására és ennek kap-

csán a követendő eljáráara kitaníthassa és amely

főiskola ezt az irányt követi, az nem szakembereket,

hanem emberi alakba öntött szakgépeket nevel, a

kiket összes tudományuk cserben hagy, mihelyt oly

kérdéssel állanak szemben, melyet az előadásokon,

neki concret alakban nem tanítottak. Ellenben cl,

helyesen képzett szakember, a ki szaktud?mányában,

ha nem is buvárkodik a még 'kevésbbé ismert részek-

ben, de a jól ismerteket kritikailag tudja áttekinteni,

önállóan formál magának itéletet, mely a szigorú

tudományos kritikát megállja, az ilyen képzettségű
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szakember mindig helyesen fogja megválasztani cse-

lekvése irányát és módját olyan esetekben is, a
melyek elbírálására különösen n~m tanították.

Hogy ezt az önállóságot a tudományos gondol-

kodásban miként lehet megszerezni, ezt beszédem ele-

jén megmondottam és itt még egyszer ismétlem,

hogy meggyőződésem szerint a szaktudományokat úgy

kell tanítani, hogy a tanuló a tudomány igazságait

mintegy felfedezni lássa az előadó teremben. Az elő-

adásoknak nem dogmatikusoknak, hanem kritikaiak-

nak kell lenni, mert csak ezek fejlesztik, aczélozzák a~

önálló itéletet. De a siker nem csupán az előadó tanár-

tól, hanem ar, őt hallgató tanítványok buzgalmátóI is'

függ. Beszédem fonalán kifejeztem már azt is, hogya

tanulás sikerre akkor vezet, ha a tanuló a hallott elő-

adásokba belemélyed azokban buvárkodik, hogy az esz-

memenetet, a tudományos igazságok megállapításának
kritikai módját felismerheese.Íligyetemünkön - fájda-

lom - mJPilinkj,bb elharapódzik a tanulásnak az a módja

a melynek kizárólagos czélja, a vizsgálatokon vala-

hogy túl esni. Az előadások nem részesülnek a kellő,

figyelemben s ha a vizsgálat ideje közelget, akkor

valamely compenc1ium, írott és bizonyára hiányos

jegyzetek, cursusok stb. vétetnek segítségül, hogy az,

egy éven át hallgatott szaktudományból 4-5 hét alatt,

annyi ismeret szereztessék, a mennyi a vizsgálat.

sikerét úgy ahogy biztosítja. Hallgasság meg, uraim,

szavaimat. Ne a látszatra dolgozzanak. Ne riadjanak

"issza a kezdet nehézségeitől; munkálkodjanak komo-

lyan, alaposan és legyenek meggyőződve, hogy ez

jobban biztosítja számukra a jövőt, mint a könnyú

szerrel megszerzett diploma; az ilyennek tulajdonosa,
4
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érdemetlenúl, csak méltánytalan és a komoly férfi

érzületet sértő protekczió révén juthat állásába, mely-

nek betöltésére képtelen. Ezek szokták azután han-

goztatni, hogy annak, a mit az egyetemen tanultak, a

közpályán, az életben semmi hasznát sem veszik.

Ebben tökéletesen igazuk van, s csak abban tévednek,

mikor azt állitják, hogy az egyetemen tanultak ; mert

hiszen az ilyenek az egyetemen komolyan nem tanul--

nak, csupán a vizsgálatokra kapkodnak össze vala-

mit, a mi elég arra, hogy a vizsgálatot többszöri

próbálkozás után végre letegyék, de kilépve az életbe,

.látják, hogyaszakpályán nem képesek megmozdulni,

mert nincs alapos tudásuk, sőt ismeretük sem. Meg-
győzüdésem szerint semmi sem gátolja jobban .e

nemzet culturális fejlödését, mint az, ha a tudományos

qualificatiot megkövetelő szakpályakra olyanok jutnak,

a kik .tanulmányaik ideje alatt csakis a vizsgála-

tokra tanultak, de alapos tudásra szert nem tettek.

Az ilyen féltudákosok, a tudományok proletárjai, nem

hogy képesek lennének a cultura fejlesztésében közre-

működni, sőt ellenkezőleg a formailag szerzett beavat-

kozási jognál fogva hatáskörükben tudatlanságukkal

gyakran hátráltatólag hatnak.

II!.

A mi a tudományok önálló művelését és fejlesz-

tését illeti, ennek szükségességét fent kizárólag a fel-

sőbb oktatás czéljainak szempontjából fejtegettem ;

az alábbiakban ki akarom mutatni röviden összefog-

lalva azt, hogy a tudományokban az önálló buvárlat

nem csupán a felsőbb oktatás szempontjából, hanem

általános, nemzeti szempontból IS szükséges.' •MLKJIHGFEDCBA

' I i~ ONMLKJIHGFEDCBA
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nemzet, a mely egész culturáját idegen néptől veszi

át, annak fejlesztéséhez maga nem járúl, sőt azt a

saját nemzeti jellegének megfelelően átidomítani sem

képes, az a nemzet lassanként elveszti ősi jellegét s

utoljára csupán anyanyelve marad meg; ,de végre

észrevétlenúl. ez is kivetkőzik ősi természetéből, mert

az idegen cultura szülte új fogalmak, igazságok, stb.

számára nincs kifejezése; az idegen cuiturával meg-

honosodott új szellemet nem tudja szolgálni. Ez az

enyészet kezdete; ez a más nemzetbe való beolvadás

útja. Ennek -- véleményem szerint - a leghatható-

sabban úgy lehet útját állani, ha az a nemzet maga

is hozzájárúl a cultura fejlesztéséhez; maga igyekszik

magát magas szinvonalra emelni. Ez annál könnyebb,

mennél nagyobb számmal vannak szaktudósai és fegyel-

mezetten gondolkodó, tudományos önállósággal biró

szakemberei.

Fölösleges lenne hosszabban bizonyítani akarni,

hogy ma már a nemzetek hatalmát nem csupán a

nyers erő, a tömeg teszi, hanem a nemzeti cultura is.

Azt mondhatom, természettudományi nyelven szólva,

hogy a nemzet ereje tömegének és intelligentiájának

azorzabával egyenlő, minélfogva a leghatalmasabb nem-

zete a földnek az, a melynek nemcsak a tömege, de

egyszersmind az intelligentiája is legnagyobb. De

viszont ebből az is következik, hogy mennél kisebb

számra nézve a nemzet, annál magasabb műveltségre

van szüksége, hogy anagy nemzetek között megáll-

hasson. Állításom helyességének bizonyítására akár-

hány tényt idézhetnék a legújabb kori történetből.

Szemünk előtt folytak le események, a melyek min-

dig az intelligensebb fél javára voltak.
4*
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Lássuk mindenek előtt, miben áll valamely nem-

zetnek műveltsége. A nemzeti műveltség két factor-

tól függ; az egyik az, hogy legyenek annak a nem-

zetnek mennél nagyobb számban kiváló fiai, a kik

nagy szellemüknél fogva képesítve .vannak nagyot

teremteni; a másik az, hogy a társadalom múveltségi

foka elég magas legyen őt fogékonynyá tenni az olyan

nagy szellemi alkotások iránt is, a melyek közvetet-

lenűl anyagi haszonnal nem járnak. Bennünket, magya-

rokat, politikailag érettnek és magas politikai művelt-

ségü nemzetnek itélnek, és valóban, ha tárgyilagosan

bíráljuk magunkat, el kell ismernünk, hogy ez az

itélet helyes. Ha keressük a feltételeket, a melyeknek

meg kellett lenni, hogy e magas politikai érettségre

szert tegyünk, akkor ezek között megtaláljuk azt is,

hogy mindig voltak e nemzetnek nagy szellemű, bölcs

belátású fiai, a kiknek cselekvései és tanai iránt

fogékony volt a társadalom, ez' segítette őket arra,

hogy munkájuk sikeres volt, nem maradt meddő. Ha
a tudományok és müvészetek minden ágában meg-

volnának e feltételek, akkor nemzetünk a legintelli-

gensebb, a legelső mellett foglalna helyet.

De a nagy szellemek, a lángelmék nem szület-

nek készen. Az észbeli képességekből tagadhatatlanúl .

nem jut egyforma mértékben mindenkinek; de azok

is, a kiket a gondviselés élesebb elmével áldott meg,

kénytelenek elméjöket fejleszteni tanulni, ha magasabb

czélok elérését tüzték maguk elé. Az emberi elme

olyan mint a gyémánt, ki kell köszörülni, hogy tel-

jes fényében és pompájában ragyoghasson.

De mit ér az a gyémánt, az ő remek fényével

és pompáj ával, ha foglalatja rozsdás ~ Mit ér a láng-
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ész, a tetterő, ha a társadalom, a közvélemény nem

ápolja, megbénít ja közömbösségével, sőt elfordul tőle,

vagy épen ellene tör, mert nem áll a kellő múveltségi

fokon.

Az egyetem közvetetlenül csak egyesekre, tanít-

ványaira hathat, a nagy tömegre. csak közvetve, tanít-

ványai révén hat. Ezek, kilépvén az életbe, legyenek

apostolai az egyetemen szerzett tudományuknak ; hir-

dessék az igazságokat, cselekedjenek tudományuk szel-

lemében; minden tettükkel bizonyítsák azt, hogy tudo-

mányuknak bajnokai. Az ügyvéd, biró, orvos, mérnök

stb. 'nemcsak arra vannak hivatva, hogy tudományuk-

kal szakszerú szolgálatot tegyenek polgártársaik nak,

hanem arra is, hogya múveltséget a nagy tömeg közé

vigyék, ott fejleszszék s ily módon az általános műve-

lődési fok emeléséhez hozzájáruljanak. Olyanok ők mint

a napsugár, a mely nem csak a magas hegyek aris-

tokratikus csúcsait aranyozza be, hanem az alsóbb réte-

gekbe hatolva, fényével és jótékony melegévei életet

ébreszt. Még nagyobb mértékben mint a szakember,

a sajtó tehet és tesz is ez irányban szelgálatot. A sajtó

közvetítheti leggyorsabban és legalkalmasabb módon

az elért eredményeket, legyenek azok politikai, tudo-

mányos vagy múvészeti természetűek, Ha avasútakat,

telegrafokat, telefonokat érhálózathoz hasonlítjuk, akkor

a vér, amelyehálózatban lüktet, a mely a szellemi

táplálékot szolgáltatja, a sajtó. Midőn a sajtónak e

magasztos hivatását érintem, készséggel elismerem, hogy

hazai sajtónk is törekszik e feladatnak megfelelni.

Legfelsőbb tudományos intézeteinknek múködését figye-

lemmel kiséri és olvasó közönségét a tudományos

mozgalmakról tájékoztatja. Szívesen vennők UgYcLDmi
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IS; az olvaso közönség is, ha e czélra több tért szen-

telnének; legalább annyit, mint a mennyit egy-egy

szenzácziós betörésnek, családi drámának, törvényszéki

tárgyalásnak stb. szánnak. Ez azonban ritkább an esik

meg; rendszerint akkor, a mikor valami megróni való

akad. Nem osztozom .azok véleményében, a kik a napi

sajtót, nem tartják egyetemünk iránt jó indulattal

lévőnek. Hiszen annak a napi sajtónak munkásai tudják

leginkább mérlegelni, hogy mennyire kell ápolni, tá-
mogatni főiskolánkat, ők, akiknek oly sokoldalú

müveltségre van szükségök, ha hivatásuknak meg

akarnak felelni s a kik e sokoldalú müveltségnek az

alapját az egyetemen vetik meg. Én hiszem, hogy a

sajtó jóindulattal van egyetemünk iránt és hitemben

nem ingat meg az, ha néha megrovólag, támadólag

lép' fel; mert el kell ismernünk, hogy minden alap

nélkül az nem szokott megtörténni. De másrészt az

is kétségtelen, hogy az ok nyomóssága nem áll arány-

ban a hasznáitatni szokott hanggal. Nagy különbség

van abban, valamely intézménynek hibáira jóakarólag

rámutatni, vagy azt minden komolyabb ok nélkül

kemény szavakkal gáncsolni. Az előbbi eljárással köze-

ledés jő létre az egyetem és a közvélemény között,

az utóbbi elidegenedést szül, a me1y sem a nemzet-

nek, sem egyetemének nem szolgál javára.

Arra kell törekednünk, hogy az egyetem ne legyen

idegen test a nemzet testében; hogy az egyetemböl

a tudományos: szellem kisugározzék a. nemzetre; hogy

viszont a nemzeti erő és ambitio mind jobban meg-

szilárdítsa, áthassa egyetemünket. Nemzetnek és egye-

temének kölcsönösen kell 'egymást erősíteniök, a mi

csak az összetartozóság, a szeretet mélyen meggyöke-
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l:esedett érzete kapcsán válik lehetővé. Ezt' az össze-

tartozóságot, ezt a szeretetet ápolni, öregbíteni, egyik

legmagasztosabb feladata a sajtónak.

IV.

Vizsgáljuk meg röviden még azt, hogy az eddi-

giekben kifejtett czélok elérésére a főiskoláknak ~ilyenONMLKJIHGFEDCBA

!
\~~e.z;~te alkalmasabb: vajjon az <.~g,yete!.l1i-~_vagJ
p@;g a szakiskola .•Első tekintetre úgy látszhatik, hogy

e kérdés teljesen alárendelt, mert a haladás főképen
a múködő erőktől függ, kevésbbé attól, hogya múködő

erők hogyan vannak szervezve. Én sem vonom két-

ségbe azt, hogya siker a tan erőktől és nem a rend-

szertől függ; jó tanerők rosz rendszer mellett is nagyobb

. sikert fognak felmutatni, mint 'megfordítva; de az is

kétségtelen, hogy a jó tanerők jó szeryezés mellett

még nagyobb sikert érhetnek el. Ha tehát a főisko-

lákon elsőrendű fontosságú is az, hogy bennök valódi,

hivatott szaktudósok működjenek, mégis a szervezet

is, noha kisebb fontosságú kérdés, nem lényegtelen.

Az egyetem és a szakiskola jrözött lényeges k ü -
~ " -MLKJIHGFEDCBA

. t - lönbség vall, a melyet röviden akként fejezhetni ki,
ho,' az egyeteni azonkivül, hogy a jelen számára

s~embereket nevel, míg, -; tövő szám:rra' sz~ktlldrs:;:· •.

kat is képez; előkészíti a talajt; felhalmoz, tőkésít

'\ . nagy quantura szellemi munkát, llli;Iynek, ha egyelőre

nem is kamatozik, maradandó nagy becse van az

utódokra nézve, mert a holtnak látszó töke alkalmas

körülmények között azonnal és mesésen kamatoztat-

ható. Mindezekkel előkészíti a jövő számára a ha-_
~ . " " '" " . . . . - . . -~- ,~

ladast .. .

A szakiskolák ellenben kizárólag a jelen szá-
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mára működnek. A szakiskola tanítványait kikészíti

a jelen számára úgy, hogyameglévő tudományos

vívmányokat bizonyos megszokott és az esetek nagyobb

számában jónak bizonyult eljárás szerint alkalmazzak.

A. szakiskola hasznavehető munkást nevel a jelen

számára, a ki gyakorlatilag gondolkozik; de nem

nevel általánosabban képzett, filozófiailag gondolkodó

tanítványt. A képzettség, a melyet nyujt, egyoldalú.

Az a szakiskola, a melyennél többet akar, lényegében

kivetkőzik jellegéből s többé - kevésbé közeledik az

egyetemhez és a tapasztalás azt bizonyítja, hogy

mennél jobban közeledik szervezetére nézve az egye-

temhez, annál intelligensebb szakembereket nevel.

Nem kell messzire mennünk, hogy ennek bizonyítékát

megtaláljuk. Itt van műegyetemünk, a melyről álta-

lánosan el van ismerve, hogy hivatása magaslatán
áll. Ennek ,1, főiskolának a története világosan igazolja

azt, hogy fejlesztésében mind jobban és jobban el

kellett térni a szakiskola szervezetétől s mind jobban

közeledni az egyetemi szervezethez. Tanszékek kelet-

keztek ezen az intézeten, a melyekre a szigorúan vett

szakiskolának szüksége nem volt; a kezdettől fogva

meglévő tanszékeken a tanítás megváltozott, egyetemi

niveaura emelkedett A mathematika, physika, chemia,

természetrajzi tudományok stb. tudományos alapon

taníttatnak: nem csupán a gyakorlatra fontos mathe-

matikai formulák gyüjteménye, a gyakorlatra fontos
chemiai készitmények receptjei stb. képezik a tanítás

tárgyát, hanem a tanári kar törekszik az ő mér-

nökeibe, . építészeibe tudományos fegyelmezettséget,

szélesebb 'körü műveltséget meghonosítani és ezzel

képesíteni őket arra, hogy ne csak chablonszerű ruun-
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kát végezhessenek, hanem újat is tudjanak produ-

kálni. A müegyetem ma már nem szakiskola; tan-

ügyi és administrativ szervezetével egyetemi niveaura

emelkedett. Ennek köszöni müegyetemünk a megér-

demelt elismerést. Nem hiszem, hogy lenne valaki,

a ki a régi szakiskolai szervezetet visszakivánná.

Az olyan pályakra való előkészítés, a mely pá-

lyák tudományos qualificatiot nem kivánnak, - tudo-

mányos qualifiatio alatt az önálló, fegyelmezett, tudo-

mányos gondolkodást értve - amely pályákon tehát

szakismerettel boldogulhatni, a szakiskolák febdata

és ilyen irányban kitünő szolgálatot is tesznek, mint

pl. a postai, telegrafi, vasuti, kereskedelmi stb. szak-

iskolák. Az ilyen szakiskolák azonban a haladás csi-

ráját nem viselik magukban; az ő tevékenységök

abban áll, hogy a tudományok vívmányait gyakorla-

tilag közhasznúvá tegyék, de nem vagy csak elvétve :

járúlnak e vívmányok megszerzéséhez. - A szak-

iskolák iránt gyakran tapasztalható, nem ritkán az

egyetemek rovására menő nagy lelkesedés okát abban

találhatni. hogyaszakiskolák juttatják gyakorlatilag

a mai technika révén nagy méretekben, tehát impo-

záns alakban a tudományos igazságok áldásait a nagy-

közönség javára. A nagyközönség csak ezt látja s nem

törődik azzal, hogy ezek az igazságok, melyeknek

gyümölcseit élvezi, a világtól visszavonult tudós sze-

rény dolgozószobájában láttak először napvilágot.

A tudományok történetében járatlanokat csuda-

lattal tölti el, ha az utczákat villamos fénytengerben
úszni látják, vagy ha mértföldekről a jól ismert ked-

ves hangot hallják megszóllalni ; bizonyos vallási áhi-

tattal csüngnek az orvoson, a ki a veszett kutyátólONMLKJIHGFEDCBA

' . '. > 7
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megmart gyei'meket vagy szülőt biztos kézzel menti

meg a rettenetes haláltól; de a beavatottak tudják,

hogy a villamos korszakot több hivatásos természet-
buvárnak, különösen pedigMLKJIHGFEDCBAF a r a d a y -n a k kellett meg-

előzni és felfedezni a törvényeket, a melyeket azután
a technika nagyban kizsákmányolhasson, Különös

véletlen, hogy a veszettség gyógyításának a módját

egy mély kritikáju tudós fedezte fel Francziaorazág-

ban, a ki nem orvos, hanem természettudós. Az úgy-

nevezett gyógyserumoknak, bakteriumnak stb. nevét,

sőt részben hatását is ismeri a nagyközönség, de azt

nem tudja, hogy addig, a míg ezek gyakorlati fon-
tosságuakká válhattak, mennyi szigorú tudományos

vizsgálatot és munkát kelle végezni P a s te 'M r - n e k ,

mennyi csalódásen kellett keresztül mennie, hányszor

újból kezdenie a munkát, hogy végre megtörhesse az

'utat, a mely egy eddig teljesen ismeretlen világba

vezet el. Így van ez minden téren, a hol haladás

lehetséges. A haladást a gyakorlati életben mindenkor

a tudományok haladásának kell megelőzni. A közjólét

emelkedése minden téren és miudenkor a tudományok

fejlődésétől függ.

Az elmondottak után, úgy hiszem, nem nehéz a

választ megadni a kérdésre: VajjonONMLKJIHGFEDCBAc L felsőbb oktatás

hogyan sikeresebb, egyetemi vagy szakiskolai szer-

vezetben ~

P A U L E R T IV A D A R l S ő I-ben rectori beszédében a

következőket mondotta :"Anl1ak köszönheti Nyugat-
Európa összhangzatos műveltségét, annak, hogy az

általános tudományok soha el nem vesztették befo-

lyásukat a' szaktudományokra ; hogy az ifjúság azon

hibás nézettől, mintha az egyes hivatásbeli szakek
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teljesen elzárkózott kört képeznének, lehetőleg meg-
óvatett. "ONMLKJIHGFEDCBA

K A U T Z G Y U L A pedig 187 3-ban mondott rectori

beszédében így nyilatkozik: " ... nemcsak székhelye,

hanem egységi és összesítési gyúpontja is a tudomá-

nyoknak az a valódi Universitas litterarum ... s csak

akkor, ha az egyetem e nagy czélnak megfelel, ...
ha szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban állanak

benne a tudás minden vidékei . . . csa,kakkor válik

az képessé igazán üdvös, eszn:ényi úgy mint reál-

irányban sikeres tevékenységet kifejteni. : ."

Illustris elődeimnek e szavaihoz nincs mit hozzá

tennem. Nekem is az a meggyőződésem, hogya tudo-

mányok egy családot alkotnak, melynek tűzhelye az

egyetem.': A családtagokat erőszakkal elkülöníthetni

egymástól, de a rokonságot, az összetartozást széttépni

nem lehet. Megtörténhetik, hogy a családtagok egyik

csoportja viszálykodásban él egy ideig a másikkal,

de ha a viszály elsimul, kitünik, hogy egymásra van-

nak utalva a munkában, melynek gyümölcse mind a

két félnek egyaránt javára válik. Nekünk is van

ilyen túzhelyünk, Szeressük, ápoljuk ezt az egyetemet.

Legyünk egyek abban, tanári kar és ifjúság egyaránt,

hogy alma, materünk egységét megóvjuk, érdekeit min-

denben és mindenkor előmozdítsuk.

Megengedem, sőt elismerem, hogy vannak egye-

temünkön állapotok, a melyeken javítani kell; de nem

ismerhetern el a javításnak azt a módját, hogy több

. mint százado 8 multunk at még emlékünkből is kitö-

rülve, e tiszteletet és elismerést érdemlő felső tan-

intézeti'mket szétrebbentsük s töredékcit oly hatóságok

alá helyezzük, a melyek adrninistrativ közegek neve-
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lését tüznék czéljáúl s a tudományok ápolását köz-

napias érdekeknek rendélnék alá. Nem értek egyet a

nálunk nem ritkán a tanügy . terén is alkalmazott

módszerrel, a mely abban áll, hogy régi intézmé-

nyeinket, ha azok a kor kivánalmaihoz képest módo-

sítandók lennének, gyökerestől kiirtsuk és helyökbe

egészen újakat léptessünk, melyek legtöbbnyire rövid

idő mulva életképteleneknek bizonyulnak. A testünk-

kel, vérünkkel egygyé vált, multtal biró tanugyi

intézményeket nem szabad történeti fejlődésökben meg-

akasztani és egyszerűen kitépni, mert az mindig

mélyre ható megrázkódtatást és többnyire visszaesést

szül; hanem a bajt az adott kereten belől kell orvo-

solni, ha arra szükség van. Ez áll egyetemünkről is.

Nem széttépni a meglévő szervezetet, melynek keretén

belől főiskolánk évtizedeken át folytonos emelkedést

mutatott fel, hanem orvosolni kell ott, a hol az eset-

leg szükségesnek mutatkoznék. Azoknak pedig, 8, kik

állításom ellenébe netalán azt hoznák fel, hogy egye-

temünk ma már inkább szakiskola mint egyetem, azt

válaszolom, hogyha ilyennek ismerik a dolgok állását,

akkor vállvetve velünk együtt működjenek közre, hogy

egyetemünk a tudományok templomává, ne pedig

kizárólag a gyakorlati, a köznapias élet idomító isko-

lájává legyen.

V.

Nem sok az, a mit még az egyetem kormány-
zásáról, administratiójáról mondani kivánok. Azt aka-

rom röviden összefoglalni, hogy milyennek kellene

lenni ez administratiónak.

Az 1848-iki 19-ik törvénycz.ikk az egyetemet a.



vallás- és közokt. m. kir. minister hatósága és nemONMLKJIHGFEDCBA
•

igazgatása alá rendeli.

Az egyetemnek önkormányzati joga van, melynél

fogva tanulmányi, fegyelmi és testületi ügyeit maga

igazgatja.

Az egyetem, önkormányzati jogánál fogva, közre-

múködik a tanszékek betöltésében oly módon, hogy

ez iránt a karok indokolt előterjesztést tesznek a

vallás- és közokt. ministerhez, a ki ez előterjesztés

alapján a kinevezést Öcs. és ap. kir. Felségénél

kieszközli. Ugyane jog alapján az egyetem dönt egyéb

tanulmányi ügyekben is, mint a milyenek: utólagos

beiratkozás, tanfélévek beszámítása, vizsgálatokra való

bocsátás stb., s ezekről, minthogy a felügyeleti jogot

a vallás- és közokt. minister gyakorolja, jelentést tesz

o Nagyméltóságának.

Fegyelmi ügyekben határozatokat hozni hasonló-

képen jogosítva vagyunk s e határozatok is tudo-

másvétel végett felterjesztendők.

Gazdasági ügyeinket a , Nagyméltóságú Minister-

től összeállított és a törvényhozástól jóváhagyott bud-

get keretén belől szintén j ogosítva vagyunk magunk

intézni s e czélból az egyetemnek gazdasági hivatala (

áll rendelkezésére. Egyszóval: .' -ormány~ati jQg1U1L

tökéletes, t~hit biztosítja egyetemünk önállóságát és

további fejlődését. Nem is lehet sem más testület, \

s"em egyes ember competensebb az egyetem tanul-

mányi és fegyelmi ügyeinek megitélésére, mint maga ~

az egyetem. Ebben rejlik természetes oka annak, hogy

az egyetem· önkormányzati joggal ruháztatott fel. ~
az önkormányzati jog biztosítja a szabadságot, mely

nélkül a tudományok nem virágozhatnak. A tudomány
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olyan, mint a nemes fa, a melyet ápolni kell; de aONMLKJIHGFEDCBA.
melynek első sorban szabad levegőre és napfényre

van szükeége, hogy gyümölcsét megteremje. El-el

vonul ugyan fölötte egy-egy vihar, a mely róla több-

nyire csak a hibás gyümölcsöt söpri le, de az ilyen

viharoktól megóvandó, még sem szabad a növényt a
fénytől és szabad levegőtől elzárnunk, mert ezekből

meríti éltető erejét, ezek révén érleli meg gyümölcsét.

~z egyetemnek önkormányzati jogára nemcsak

féltékenynek kell lenni, nemcsak hangoztatni kell,

hogy ez a joga meg van, hanem e jogokkal minden-

kor élnie kell azon határokon belől, a melyeket ezek- .a jogok maguk tűznek elénk. Nem szabad okot szol-

I
gáltatnunk arra, hogy e jogokon csorba essék; nem

~abad egyetemi ügyekbe.n a döntést kizárólagosan a
magas kormányra hagy.mmk, még akkor sem, ha az

ügyek kényesebb természeténél fogva talán kényel-
messebb lenne a határozathozataltól tartózkodnunk,MLKJIHGFEDCBAAi

ezzel ellenkező eljárással az egyetem, véleményem sze- ~

rint, sem magának, sem a Minister úrnak nem tenne

jó szolgálatot. Magának azért nem, mivel nem élvén

jogával, saját kezével ü t csorbát autonómiáján, a mi

pedig tekintélyének mindig csak csökkenését, sohasem

gyarapodását vonja maga után; a Minister úrnak pedig

azért nem, mivel reá hárítaná a döntést oly kérdé-

sekben, a melyek az egyetem belső ügyeit érintvén,

a Minister úr előtt részleteiben sohasem lehetnek an}T-

nyira ismertek, mint maga az egyetem előtt. Meg

vagyok győződve, hogy a Minister ú r szivesebben

látja, ha az egyetem részéről meghozott és . kellően

indokolt határozatot egyszerüen jóváhagyhatja, vagy

elutasíthatja és nem kényszerül arra, hogy az előtte
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részleteiben kevésbbé ismert ügyben ő maga keresse

az indokokat, a melyek alapján dönthessen. Az ilyen

administrativ gyakorlat maga Cl,Z administratió szem-

pontjaból sem lenne helyes, mert a hozott határozat

ellen- ha az sérelmes volna - nincs fellebbezési

forum, mivel 2" határozatot a ministerium hozza meg'
.s-eg ben .óvá is hagyja. A mag;;·-ministeiiumna ~-

autonomiánk szelleméhen, ellenőrző közegnek és, fel

-lebbezés esetén, legfelsőbb forumnak kell lenni.

Nem hagyhatom említés nélkül azt sem, hogy

budgetünk összeállításában .. autonomiánk szellemében

az egye emnek is közre ~ell múködni ; ekkor- van

alkalma nyilatkozni az iránt, hogy mily irányban

mutatkozik szükségesnek az intézkedés. Nemcsak czél-

szeríinek, hanem szükségesnek tartom azt is, hogy az

egyetemi építkezések kérdésében ne csupán az érde-

kelt tanszékek, hanem maga az egyetem meghallgat-
tassék ; így vélném elérhetőnek azt, hogy az egyetemi

intézetek az egyetemi érdekeknek megfelelő sorrend-

ben helyeztetnének el.

Nem akarom immár úgy is hosszúra nyult beszé-
demet még tovább bővíteni; dicső elődömmel,MLKJIHGFEDCBAP a u le r

T iva d a r r a l egyetértve, röviden csupán azt jelentem ki,

hogy autonomiánkat féltékenyen kell őriznünk s az

autonomia-adta jogokkal élnünk kell. P a u le r T iva d a r ,

1861-ben, rectori beszédében e kérdésről a követke-

zőket mondotta: "vannak jogok, melyekhez, mivel bel-

ügyeinkre, önkormányzatunkra vonatkoznak, teljes lélek-

kel ragaszkodunk, ragaszkodni kötelességünk" . . . .

ezek abban összpontosulnak, .... "hogy mind tanul-

mányi, mind testületi, mind fegyelmi ügyeinket a

törvényes felügyelet fentartásával önmagunk válasz-
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tott tiszteink, elöljáróink által kezelhessük, igazgat-

hassuk".

Örömmel ragadom meg itt az alkalmat, megem-

líteni, hogy nemrég érkezett az egyetemhez Wlassics

Gyula vallas- és közokt. ministertől egy Ieirat, mely

a szóban lévő kérdéssel szeros kapcsolatban áll. E

leiratot ŐNagyméltósága a következő szavakkal vezeti

be: "Súlyt fektetvén arra, hogy az egyetem autono-

miája minél tágabb körben, saját beligazgatása köré-

ben pedig a lehető legszélsőbb határig érvényre jusson,

a Tanács által tervezett beligazgatási ügyben nem

kivánok felügyeleti jogomból kifolyólag beavatkozni,
hanem egyszerően tudomásúl veszem, hogy ... " H álá-

val tartozunk ŐNagyméltóságának eszavaiért. V és-

sük emlékünkbe ez aranyszavakat, hogy reájuk -

ha netalán jönnének idők, mikor autonomiánk meg-

támadtatnék, - mint erős várunkra támaszkodhassunk.

Kitünik e leírabból az is, hogy önkormányzati

jogunkat senki kétségbe nem vonja és ha azok mégis

csorbát szenvednének, ezt annak lehet tulajdonítani,

hogy jogainkkal nem élünk kellő mértékben.

Őrködjünk a felett, hogy ez be ne következzék;

őrködjünk, hogy meg ne honosodjék egyetemünk

igazgatásában olyan usus, amely autonomiánkat

észrevétlenúl kiszolgáltatja és illusoriussá teszi. A

meglévő jogokat könnyú megőrizni, de az elvesztette-

ket nehéz visszaszerezni. ,!utonomiánk megőrzése a

jövő szempontjából is kötelességünk, mert ha jogaink-

kal épen nem vagy nem kellő energiával élünk, bekö-

vetkezhetik olyan idő, a mikor az egyetemi életet nem

ismerő autocrata kezek belügyeinkbe olyan mélyen

nyulnak, hogy egyetemünk alapjában megrendülhet
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A mi pedig e jogoknak épségben tartását illeti,

az a véleményem, hogy ennek első és mondhatnám

egyetlen feltétele: a belső és külső harmónia úgy a

karok, mint a tanárok és a tanulok között. Ne akar-

junk egyetemi ügyekben valamit más forum, mint

maga az egyetem által elérni és ha valamit kezde-

ményezünk, a mit szükségesnek látunk, akkor azt egy

testtel, egy lélekkel támogassuk. Egyik főtörekvésem

leend ezt ~ harmoniát, egyetértést fentartani, előmoz-

dítani, mert ez adja meg az egyetemnek és az élén

álló rectornak a prestige-t, a melynél fogva. magát

kellő nyomatékkal érvényesítheti.ONMLKJIHGFEDCBA

*
*MLKJIHGFEDCBA

T is zte l t E g ye te m i K ö zg yű lé s ! Elmondottam néze-

teimet az egyetem feladatáról; fejtegetésemben érin-

tettem az egyetemi tanítást, a szaktudósok és szak-

emberek képzését; megvilágítottarn, hogy az nemzeti

szempontból is miért szükséges; parallelába állítottam

az egyetemi és szakiskolai kérdést és végül egyete-

münk önkormányzati jogáról szólottam. ÉCl ha most,

beszédem végén, áttekinteni az elmondottakat, azt.

látom, hogy azokban voltaképen alig van valami új.

Elődeim más szavakkal és más szempontból szólottak

ugyane kérdésekről, de végelemzetben ők is ugyan-
•
azon következtetésekre jutottak, mint én. Ez nem is:

lehet másként, mert akár az egyesek érdekeinek szem-

pontjából, akár társadalmi, nemzeti va,gy politikai

szempontból tárgyaljuk e kérdéseket: mindig ugyan-
azon eredményre jutunk, hogy t. i. müveltségünk

fokozását siettetni kell "és hogy e feladatunk teljesí-

tésében a leghatalmasabb eszközünk az egyetem.
5

./
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Egyetemünk olyan, mint a százados tölgy, mely-

nek mind a négy ága erőteljes, dús lomhozatot hajt.

Egyik-másik ágon lehetnek itt-ott száraz galyak, mint

mindenviharedzette tölgyön; de ezeket kevés előre-

látó gondossággal könnyen el lehet távolítani. Óvjon

meg a sors az olyan kertésztől, a ki ama száraz

galyacskák miatt gyökerestől akarná kitépni a szá-

zados törzset, hogy helyébe fejletlen és életképtelen

csemetéket ültessen.

És most, tisztelt Közgyülés, mi mással végezhet-

ném beszédemet, mint azzal, a mivel kezdettem. Még
egyszer hálás köszönetemet nyilvánítva a kitüntetés-

ért, arra kérem tanártársaimat, hogy a bizalmat és

jóindulatot, melylyel engem a rectori méltóságra

emeltek, ne vonják meg tőlem akkor sem, ha majd

egyetemünk javára együtt kell munkálkodnunk. Támo-

gassanak bölcs tanácsaikkal és jóakaratukkal,

Hasonló kérelemmel fordulok a Minister Ö Nagy-

méltóságához. Ö közülünk való, ismeri egyetemünket ~

tudja; épen úgy, mint mi, hol és miként kell j vitani.

Bucsúzója, melylyel közűlünk távozott, minden szavá-

val igazolja, hogy mennyire csüng anyaintézetünkön.

Ha magas állása nem is tenné kötelességévé, hogy

egyetemünk érdeke fölött őrködjék, meg lehetünk

győződve, hogy akkor is épen úgy szivén viselné

javunk előmozdítását. Épen azért, mert meggyőződé-

sünk szerint ezt különösen kérnünk nem szükséges,

mást kérelmezünk Ö Nagyméltóságától, azt, hogy

legyen kegyes azt a jóakaratot, a melylyel őmaga

Egyetemünk iránt van, a magas kormány többi tag-
jainál, valamint a törvényhozásuál is ébren tartani.

Még egy szót önök.höz,· ifjú barátaim! Azt óhaj-
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tom, hogy bennem ne csupán a felső hatóság kép-

viselőjét, hanem egyszersmind jóakaró barátjukat

lássák; örömömre szolgálna, ha inkább csak az utóbbi

miuőségben érintkezhetném önökke~. Ez könnyen elér-

hető, ha szigorúan ragaszkodnak az academiai sza-

bályzatokhoz és nem tévesztik szem elől, hogy legelső,

mondhatni egyetlen feladatuk: szorgalmas, kitartó

tanulással magukat szeretett hazánk hasznos fiaivá

kiképezni. Isten segítsen bennünket e feladat meg-

oldásában.ONMLKJIHGFEDCBA

•
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