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keletkezése.
K olozsvárt tudomány-egyetem korábbi időkben már
kétszer létezett. Az elsőt B á t h o r i I s t v á n lengyel
és erdélyi fejedelem alapította volt 1581-ben; de veze
tését és a tanítást benne b e h i v o tt jezsuitákra bizván, az
akkor tulnyomólag protestáns országban, az nehány évi
tengődés után megszűnt. A második egyetemet Kolozs
várt M á r i a T h e r é z i a Erdély nagyfejedelme alapí
totta 1774-ben, a k i s z o r í t o t t jezsuita-rend erdélyi
javaival dotálván azt. A felekezet nélkülivé szánt, ked
vező auspiciumok alatt megindult intézet később mind
alább szállt. I. József alatt akadémiává, I. Ferencz
alatt kir. Lyceummá törpült, 1822-ben a róm. katk.
püspök igazgatása alá került, 1851-ben róm. kath.
gymnasiummá vált, tehát egyetemi feladatát és jellegét
elvesztette. Romjait még csak a folyton feuállott orvos
sebészeti intézet jelezte. 1863-ban a kir. jogakadémia
ismét felállittatván s 1866-ban az négyévi jogtanfolyamuvá tétetvén —■habár nem a Mária Therézia féle
egyetemi alapon — úgy tetszett, mintha az egykori egye
temi romok megelevenülni s az egyetem újra életre
kezdene támadni. A sejtelem 1867-ben a koronázás és
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a felelős magy. ministerium megalakulása s boldogult
emlékű b. Eötvös Józsefnek vallás- és közoktatásügyi
ministerré lett kineveztetése után mind kifejezettebb alakot
nyert. Mert már 1868-ban febr. 8-án 14,11)5 sz. a. kelt
rendelettel felszólította a- vallás- és közoktatási minister
ur a kolozsvári kir. jogakadémiát és orvos-sebészeti in
tézetet az iránti véleményezésre: miképp lehetne neve
zett intézeteket e g y e t e m m é á t a l a k í t a n i . A véle
ményezés azon év mart. 28-ról felterjesztetett az illető
minister úrhoz, a ki az úttörő lépéseket a törvényho
zásnál megtette, 1870. apr. 7-én törvényjavaslatot ad
ván be e tárgyban a képviselőházhoz. A javaslatot a.
képviselőház egy e tárgyban kinevezett bizottságnak ad
ta át, a hol az darabig szünetelt.
.
B. Eötvös minister közbejött halálát csapásnak
vélte mindenki a kolozsvári egyetem ügyére. Azonban
utóda dr. Pauler Tivadar kezében előre nem vélt gyors
fejlődést nyert. Már 1872-ben kimondotta ő Felsége
Ferencz József magy. király Schönbrunban máj. 29-én
kelt legfelsőbb rendeletével, azon legfelsőbb belegye
zését, hogy a magy. vallás- és közoktat, minister a
kolozsvári tud. egyetem felállításáról szóló törvényja
vaslatot a jövő országgyűlésnek bemutassa; és hogy a
törvényhozás utólagos hozzájárulása reményében a neve
zett egyetem életbeléptetésére és már az 1872/3 tanév
kezdetén leendő megnyitására nézve mindennemű előintézkedések s ezekkel járó kiadások megtétethessenek. S
midőn ezután csakhamar (jun. 11-én) gr. Lónyay Meny
hért ministerelnök, dr. Pauler Tivadar közoktatási minister
és Tisza Lajos közlekedési minister urak roppant ovatiok
között Kolozsvárt megjelentek az egyetem megnyitása
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érdekében s az egyetemi tanári állomásokra kiirt pá
lyázati hirdetést, is ugyanaz nap a hivatalos lap meg
hozta, a kolozsvári egyetem megállapítása bevógzett
ténynek tekintetett. A kiirt 42 tanári állomásra jól ér
tesült lapok hírei szerint több mint 120 pályázó je
lentkezett. f) felsége által a vallás- és közoktatási inagy.
minister ur felterjesztése alapján, 1872. sept. 29-ről
a következő kinevezések tétettek: f
o j l CxZ) - l
I. a jog- és államtudományi karban.
B erde Á ron, magy. tud, akad, tag,

nemzetgaz

daság és pénzügytanra.-

*

Dr.

Co n c h a

Győző politikára.

l)r. Csíki Viktor kath. egyházjog és lhíbérjog-ra.
*

l)r. F arkas L ajos római jog-ra.

Dr. Groisz Gusztáv büntető jog-ra.
Dr. H aller K ároly, osztr. polgári törvény-re.
Dr. J eney V iktor észjog, encyclopaedia és prot.
egyházi jog-ra.
Dr. K olozsvári S ándor magy. magánjog és bá
nj ajog-ra.
Dr. K orbuly I mre

magy. közjog és közigazga

tási jog-ra.

Dr.

Óv á ry

Dr. P losz

K elemen jogtörténelem-re.
S ándor magy. polg. perjog és vál

tó jog-ra.

Dr. Vályi Gábor statistiká-ra.

*)

Rendkívüli tanárok.
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II. az orvosi karban.
*

Dr.

Ajtai S ándor átalános

kór- és gyógytan-,

meg a gyógyszerismé-re.

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
*

B randt J ózsef sebészetre.
Czifra F erencz leiró és tájboncztan-re.
F odor J ózsef államgyógytan-ra.
G-enersich Antal kórboncztan-ra.
Machik B éla belgyógyászat-ra.
Maizner J ános szülészetre.

Mina J ános állatgyógytan és állatrendészetre.
Dr. P losz P ál kórvegytanra.
Dr. S chulek Vilmos szemészetre.
Dr. T örök A urél élet-tanra.

III. a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
karban.
F elméri L ajos bölcsészet- és neveléstanra.
F inály H enrik, magy.

akad, tag,

a történelem

segéd-tanaira.
Dr. H oman Ottó classica philologiára.
I mre Sándor , magy. a,kad. tag, a magyar nyelv
és irodalomra.
L adányi Gedeon, magy. akad.__tag,

a világtör

ténelemre.

Dr.

Me l t z l

S zabó

H ugó a német nyelv és irodalomra.

K ároly, magy. akad. tag, a hazai törté

nelem-re.
S zamossy

raturá-ra.

J ános

a classica philologia és litte-

7
S zász B éla a bölcsészeire.

Dr. Szilassy Gergely *) a román nyelv- és iro
dalomra.
IV. a m atem atika i

és természettani karban.

Dr. Abt Antal a kísérleti természettanra.
B rassai S ámuel, magy. akad. tag, az elemi uienynyiségtanra.

Dr. E ntz Géza az állattanra.
Dr. F leischer A ntal a vegytanra.
Dr. K anitz Á gost a növénytanra.
K och

A ntal ásványtanra.

Martin L ajos , magy. akad, tag, a felsőbb menynyiségtanra.

A g e o g r a p h i a és m e n n y i s é g t a n i t e r m é 
s z e t t a n tanszékei egyelőre betöltetlen maradtak.

Az azon évi sept. 4-re összehivott. országgyűlés a
Felség és ministerium tett intézkedéseit az oct. 12-én
szentesített 1872. XIX. törvényczikk által helyben
hagyta, a kolozsvári kir. tudomány-egyetem létét köz
törvény oltalma alá helyezte s az egyidejű XX. tör
vényczikk pedig fenállása anyagi garantiáiról gon
doskodott.
A kinevezett tanároknak oct. 15-re kellett Ko
lozsvárt megjelenni.
Ministeri biztosnak a tanárok esküje bevételére s
az

akadémiai

hatóságok

szabályszerű alkotásának ve

zérletére hídvégi gróf Mikó I mre

ő

nagym éltósága lett

’) Kineveztetése utólagosan oct. 20-án történt.
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megbízva.

Az

eskületétel

megalakulása oct. 19-én

és az

egyetemi __hatóságok

ment végbe következő ered

ménynyel; meg választattak rectorrá B erde Á ron, prorectorrá B rassai S ám uel ; a jog- és

államtudományi

karban decanná dr. Groisz Gusztáv , prodecanná dr. K orI mre ; az orvosi

buly

rencz,

karban decauná dr. Czifra F e -

prodecanná dr. Genersich A ntal ; a bölcsészeti

karban decánnálMRE S ándor, prodecanná S zabó K á 
roly ;

a

math. természettani karban decanná dr. Abt

A ntal , prodecanná Martin L ajos, a kik együtt az egye
temi tanácsot alkotják.
A rector beiktatása az egyetemi tanács határoza
ta szerint nov.
városa az

10-én

történt,

mely napot Kolozsvár

egyetem ünnepévé tenni határozván, ezen a

város kebelében levő minden vallásfelekezetek templo
maikban ünnepélyes isteni tiszteletet tartottak, ezt fé
nyes közebéd

követte; estve a város

színházban díszelőadás tartatott.

kivilágítása s a

I.
Gffldtoégi

CUKI

V. B. TITK. TANÁCSOS, A M. TÜD. AKADÉMIA

TISZT. TAOJA, AZ ERDÉLYI

MDZEUM-EGYLET ELNÖKE s t b . stb.

BESZÉDE,
MELYLYEL

MINT MINISZTERI BIZTOS
NYITOTTA MEG 1872. O C T . 1 9 - é n

AZON

GYŰLÉST,
MELYBEN
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Tiszteli tanári kar!
Üdvözlöm önöket, a kik hivatva vannak és ki
választva arra, hogy a tudományok ez új szentélyében
hirdessék az ismeret, felvilágosodás és ez által a szabad
ság hatalmas igéit. Üdvözlöm önöket jövendőbeli mű
ködésűk e színhelyén, a mely ma először látja önöket
egybegyülve. Önöket, a kiknek szelleme lesz ez anyagi
hüvelynek éltető lelke. Üdvözlöm önöket ez ünnepélyes
perczben, a melyben szent fogadástétellel készülnek el
foglalni azon helyeket, a melyeket a tudomány terén
eddig szerzett érdemeik nyitottak meg önök számára,
és a melyeket — bizton remélem — ezután is szerzendö
érdemeikkel is diszitni fognak.
Ha szerencsés lehettem valaha gyenge erőmmel,
de avval a hő szeretettel, mely a mióta érezni és gon
dolkozni tudok, egész valómat buzdító és melegítő, él
tem útjait megvilágositó lánggal égett szivemben tör
vényes koronás királyom, drága nemzetem és édes ha
zám irányában; ha kötelességeim lelkiismeretes teljesi-
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tésére czélzó őszinte törekvésemmel sikerült némi pará
nyi érdemet szereznem: lelkem igaz meggyőződésével
mondhatom, hogy ma veszem legszebb jutalmát, ma
élvezem legódesebb gyümölcsét. Annyi küzdelem, oly
sok válságos viszontagság után, a melyekben szemé
lyesen részt vettem, és a melyeknek részben egykor
azon falak is^néma tanúi valának, melyek közt ezentúl
a tudomány nemesitő és éltető szelleme fog működni,
meg engedte érnem a gondviselés hazám és nemzetem
jövő jobblétének nem csak biztató hajnalát, hanem a fé
nyes nappalt biztositó sugárzó reggelét is: meg engedte
érnem, hogy szemeimmel láthassam nemzeti független^.
ségünket, állami létünk önállóságát alkotmányos megingathatlan alapokon szilárdul nyugodva, anyagi jóllétünk
alapfeltételeit a legszebb reményekkel kecsegtető felvi
rágzásnak indulva; és végre, megengedte, hogy ne csak
lássam, hanem közre is működhessem annak a szellemi
beruházásnak első alapításánál, a mely hivatva van a
magasabb tudomány világosságát országszerte kisugárzó
világító tornyokat emelni a jövő nemzedék számára, s
a mely megkezdi feltenni a szellemi koronát szebb jö
vőnk készülő félben levő épületére.
A midőn a magas kormány megtisztelő bizalma
által rám ruházott mai tisztem, a kolozsvári egyetem
életbe lépésének és működésének első megindítása, tel
jesítéséhez fogok, mindenek előtt felhívom önöket uraim,
hogy ünnepélyes fogadásuk tételével foglalják el tény
legesen azon díszes állomásukat, a melyeket ő cs. és
apóst. kir. Felsége, szeretett királyunk legkegyelmesebb
kinevezésével önök jövendőbeli munkásságának kijelölni
kegyeskedett.

13
T i s z t e l t t a n á r i kar!
Legőszintébb ás legjobb hitem szerint meg va
gyok győződve, hogy önök valamennyien és egyenkint
nem csak a jelen pillanat ünnepélyes benyomása alatt
érzik hivatásuk egész fontosságát, hanem még jóval,
mielőtt az az ügy, melynek szolgálatára im a legerő
sebb elkötelezés elvállalásával ajánlották egész erejüket
és tehetségüket, elérte a valósulás jelen időpontját, az
alapos szakértelem és őszinte önvizsgálat tiszta világá
nál számot vetve önmagukkal: tisztába jöttek az iránt,
mit vár önöktől a haza, micsoda és mekkora reménye
ket köt a nemzet az önök működéséhez és milyennek
kell lenni e működésnek, hogy lelkiismeretesen teljesí
tett kötelesség, a minden lehető szemrehányáson felül
emelkedett erélyes és szorgalmas, jóakaratu és buzgó
munkássággal kivívott siker megnyugtató és emelő ön
tudatával helyükön megállhassanak, avval a feszülő fi
gyelemmel szemben, a melylyel az ország kétségen kívül
kisérni fogja a tudomány e legújabb és legifjabb szen
télyének és a benne foglalkozó tényezőknek magatartását,
munkálkodását és sikereit. Ha mégis alkalmat veszek
magamnak e perczben, hogy önökhez ez irányban né
hány szót intézzek: nem azért teszem, hogy önöket fi
gyelmeztessem, hanem csupán oly czéllal, hogy kifeje
zést adván annak, a miről nem kételkedem, hogy csu
pán önök saját nézeteinek és meggyőződésének viszliangja: mintegy önök nevében rövid szavakkal értelmezzem
az imént letett szent fogadalmuknak jelentőségét, és je 
lezzem azon iránypontokat, melyeket hivatásuk és saját
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fel világosodott meggyőződésük dicső és fontos feladataik
vezércsillagául kitűzött.
A legelső, a mi az önök működésének sikerét biztositni képes, az egyetértés. Nem értem itt azt a tár
sadalmi egyetértést, a mely sokszor indokolatlan rokonszenvek alapján barátságokat köt — noha meg vagyok
győződve, hogy egyik legjobb biztositéka ifjú egyete
münk felvirágzásának az is lenne, ha az összes taná
ri kar tagjait a kölcsönös szeretet és az érdem őszinte
elismerésén alapuló kölcsönös nagyrabecsülés szülte őszinte
barátság kapcsolná egybe. Azt a pártoskodó egyetértést
sem értem, a mely egymás hibáit vagy mulasztásait
takargatva és rejtegetve vagy egymást magasztalva ki
vágja megnyeretni azt a kitüntető elismerést, mely csak
a valódi érdem méltó jutalma. Én azt a nemes egyet
értést értem, a mely az_ elérendő czél közös voltának
belső átórtéséből indulva ki, mindig és minden körül
mények közt nem csak kötelességének ismeri, az e közös
czólra törekvő minden igyekezetei őszinte jóhiszeműség
gel támogatni, hanem e közreműködésben leli legtisz
tább, legnemesebb örömét is.
A tudomány egyes ágainak mai fejlettsége mellett
is, daczára az egyes szakmák és tanok anyagi és alaki
különböző voltának, még mindig igaz, még mindig áll
az ókori bölcs arany mondása: „Otnnia, quae ad humanitatis studia pertinent, habent inter se quoddam si
mile atque eonjuuctum, et quasi cognatione quadam
inter se continentur.“ — Igen is, uraim, az emberi tudás
nagy összegének minden egyes ága egy kiegészítő tagja
a tudományok és tanok nagy családjának: mindenik
egyiránt követeli, mindenik egyenlően jogos igénynyel
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érdemli tiszteletünket; és ón részemről, im ez új egye
temünk egyik legszebb vívmányának tekinteném, ha a
tisztelt tanári kar lerázva magáról a középkori előítéle
tek legutolsó maradványait is, szép egyetértésével test
té” és ténynyé tenné azt a megczáfolhatatlan igazságot,
hogy _a_ tudományok egyes ágai közt rangbeli különbség
nincs, hogy a tudomány országának minden polgára
valósággal egyenlő jogú, hogy az emberiség tökélyesitésére és nemesítésére czélzó minden egyes tan egyenlő
fontosságú.
Sokkal kevesebb jártasságot tulajdonitok magam
nak a tudomány egyes szakmáiban, hogysem képesnek
vagy hivatottnak érezhetnéin magamat, itt önök — szak
férfiak — előtt a tudomány közlésének és terjesztésének
mikéntjéről szólni; de egyet még sem hallgathatok el,
mit az önök működésében, miut általános elvet érvénye
sítve látni, egyik legfőbb és leghőbb óhajtásom. A nagy
apostol mondá ki e szabályt: „Vizsgáljatok meg min
dent, és a legjobbat tartsátok m eg!“
Az emberiség tudományos törekvésének főczélja, az
igazság felkeresése és kihirdetése. Ámde az igazság ki
derítésének alapfeltétele a józan bírálat, az elfogulatlan
vizsgálat, Ezért tartom én veszedelmesnek a tudományra
nézve azt a divatos áramlatot, mely a tanulás és isme
ret szerzés minden esetre dicséretes vágyának gyeplőit
megeresztve, mohón és belső kritika nélkül kap a ter
mészettudományok örvendetes és nagyszerű vívmányai
alapján, a társadalom egyik alapkövének, a szellemi és
érzelmi élet egyik főszükségének: a vallásosságnak lerpmbolásán. Saját észleléseink és mások tapasztalatai
bő tanúságot tesznek arról, hogy a legújabb, nem min
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dig a legjobb. Önök keze és vezetése alá bizza a nem
zet tetemes része a jövő nemzedék tudományos kiképezését, önök szellemi befolyása fog1 irányt adni sok nem
zedéken át, a nemzet szellemi fejlődésének. Roppant
felelősség nehezednék vállaira annak, a ki a feltűnni
vágyásnak engedve, téves vagy legalább eléggé meg
nem vizsgált és rostált tanok hirdetése által, fonák és
hibás irányba terelné a nemzet reményeinek észjárását
és szellemig munkásságát. Teljesen meg vagyok győződ
ve, hogy önök a tudományos vizsgálat útján az igaz
sághoz vezető irány felavatott kalauzai — lelkiösmeretök szerint mindig úgy fogják vezetni az önökben bízó
kat, a hogy alapos vizsgálat után legjobb és legbensőbb
meggyőződésük szerint leghelyesebb és legűdvösebb.
A ki nagy munkára vállalkozik, annak le kell
mondania a kényelemről. Munkásság, fáradhatatlan, ernyedetlen, szüntelen és szorgalmas munkásság, ez az egye
dül üdvözítő^ jelszó, a melyet különösen nekünk elma
radott nemzet fiainak, minden körülmények közt, de ki
válóan a szellemi mivelődés és tudományosság terén
zászlóinkra Írni és fennen lobogtatva, minden léptennyomon tettleg érvényesíteni, szent kötelességünk. Önök
nek uraim ebben az a hivatásuk, hogy ne csak szóval
buzdítva, de saját élő példájukkal elől világítva hassanak
az ifjúságra. Higyjék meg uraim, hogy a szorgalom
éppen oly ragadós, mint a hanyagság, és a tétlenségnek
nincs hatalmasabb ellenszere, mint ha általános meggyő
ződéssé válik, hogy semmit sem tenni szégyen.
Még egy van, a mit emlitetlenül hagyni nem tu 
dok. Mint minden, a mi valamely erőnek vagy hata
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lomnak képviselője; úgy áltudomány is alá van vetve
a vele való visszaélésnek. Jaj annak — monda a költő
— a ki a vaknak égő szövétneket ád kezébe, e kézben
az nem világit, csak gyújthat, és elhamvaszt városokat
és országokat. És igy ón is mondom: bűnnel jutni az
ismeret fája gyümölcséhez, ez az az átok, a melynek
súlya alatt a szép földi lét pokollá válhatik az emberre
nézve; és a ki a tudománynak világosság terjesztésére
szánt égi szövésekével emésztő tüzet gyújt, kétszeresen
bűnös. Bármennyire tisztelem és szeretem a tudományt,
mégis mindenek felett romlatlan szivünek akarnám nem
zetemet látni, nem pedig olyannak, mely eszét szive ro
vására művelte ki, mely az elméjébe gyűjtött ismerete
ket roszra, a maga és mások megrontására használja
fel. Ezért törekedjünk uraim, mindenek felett és különös
figyelemmel arra, hogy mindjárt az első időben oly szel
lem váljék uralkodóvá egyetemünkén, a mely az erkölcs
telenségnek ép annyira gyűlölője, mint a tudatlanság
nak. Csak nemes szívvel, emelkedett jellemmel, szeplőt
len becsületességgel párosult tudomány nemesíti az
embert.
És már most uraim, a midőn megnyitom önök
előtt magasztos működésűk terét, és átadom önöknek e
házat, hogy szellemükkel az áldást hozó, nemesítő és
boldogító tudomány életét ébreszszék és tartsák fenn
benne, ezt avval a szivemből fakadó óhajtással teszem,
hogy a mindenható bőv áldása kísérje önök működését
és koronázza sikerrel fáradozásukat.
Rég táplált óhajtásunk, szivünk kedves vágya tel
jesült : a kolozsvári egyetem ténnyé vált! Hála érte derék
kormányun knak, a mely felállítását kezdeményezte; hála
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törvényhozásunknak, mely megadta a módot a kivitelre;
de mindenek felett hála koronás apostoli királyunknak, a
ki szentesítésé vei bevégzett ténnyé tette, és a kit a
mindenható a kormánya alatt levő országok és nem
zetek boldogitására, töretlen erőben és dicsőségben so
káig éltessen!

II.

BESZÉD
I K & S

8 Á K 9 6 *

KIR. TUD. E G Y E T . R. TANÁRTÓL,
MELYLYEL
AZ EGYETEMI TANÁROK NEVÉBEN

JjR. JílKÓ JíARE
MINISZTERI BIZTOS Ő NAGYMÉLTÓSÁGÁT ÜDVÖZÖLTE.
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Nagyuiéltóságu gróf, miniszteri biztos ur,
mélyen tisztelt urunk!
M időn nagy méltóságod bölcsességgel s hazafiul
buzgósággal teljes beszédét hallottuk, ha már elébb nem
tettük volna is, mély meggondolással vesszük fontolóra
a hivatást, melyre ide állíttattunk, s a feladatot, mely
itt reánk vár. Úgy érezzük magunkat ez ünnepélyes órá
ban, mint egy tervezett, de még csak ezután megalko
tandó épület munkásai. Eljöttünk_ ide a hon különböző
tájairól, különböző munkakörökből, különböző képességűek.
Előttünk az épület nagyszerű terve, s mi megdöbben
ve, mélyen meghatva tekintünk az alkotmányra,¿mely
nek általunk létesülnie kell. Tudjuk, hogy nem bábeli
torony ez, mely az ég ellen ostromot indítani készül,
mert hazánknak és nemzetünknek, annyi szenvedés után,
s annyi várható küzdés ellen a vallásos lelkűiét mele
gére van szüksége, melyből egyiránt tenyészik fel a
haza, a család szeretete és a vallásos érzés, s igy nem
kell lennünk oly építmény munkásaivá, mely az utókor
ra átkos emlékezetét, a nyelvek és népek megzavarodá
sának emlékezetét hagyná csak örökül. Tudjuk, hogy
nem a szellem börtöne lesz ez, mi nem a fejlődő és
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terjeszkedő tudományos szellem börtön-őreivé vagy por
kolábjaivá hivattunk ide; sőt inkább a tudomány ma
gasztos és tiszta levegőjű műterme, hová kell e hon,
kivált e táj minden bensőbb hivatásu polgárának belép
nie és beavattatnia, hogy a tudomány által kibéküljön
minden felekezetiségi és elkülönző nemzetiségi és egyéb
érdek. Mélyen érezzük feladatunk nehézségeit; mert nem
ismeretlen előttünk amaz élet-halál liarcz, mely korunk
ban a szellem és anyag, a szabadság és annak társa
dalmi ellenei között foly, valamint az sem, hogy o
harezban koczkára van téve nem csak általában az em
beriség és társadalom ügye, hanem hazánk és nemze
tünk jólléte, sőt élete is. Jól tudjuk e liarcz nagy fon
tosságát. Es nu_ a gondviselés után csak egyben bízunk;
a tudomány szelíd, de ellenállhatatlan hatalmában, mely
képes az emberiség szabadságának elleneit legyőzni, s az
ellenében Jiarczra kelő elemek zűrzavarát eloszlatni. E
bizalom bátorít, hogy jóakaratunknak öntudatában szol
gálni akarjuk azt a szent ügyet, melyért ide szólíthattunk.
És nekünk boldogító elöérzetet ád s bizalmat ger
jeszt az a körülmény, hogy e tanintézet nagyméltósárrod
auspiciuma által nyittatik meg, s hogy a tudomány e
hajlékát előttünk Excellentiádnak jótékonysága miatt hazaszerte áldott kezei tárták fel. Jól tudjuk, mit tett
Nméltóságod a kolozsvári egyetemért, mielőtt az létezett,
mielőtt arról szólni is lehetett, az erdélyi orsz. muzeum
megalapítása, s a nemcsak e városban, de a távol vi
dékeken élő tudósok buzdítása, kegyelése, pártfogása
által. Mi mélyen érezzük ez érdemek s ama boldog jós
lata körülmény nagy értékét, s lelkűnkből óhajtjuk, hogy
Excel lentiádnak a most megnyíló tudomány-egyetem vi
rágzását s gyümölcsözését megérni engedtessék!
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Mi pedig tisztelt kartársaim, ne várjunk, ne kí
vánjunk itt babérokat! Mi ha mindnyájan Mózesek le
hetnénk is, nem fogunk hihetően bejuthatni az Ígéret
földjére, mely ma előttünk felmutattatik, mely felé tö
rekedni e naptól fogva, irányt soha sem tévesztve, hi
vatásunk. Eljön talán nemsokára a szigorú Ítélet, eljő
a történetirás és minket megítél, mint sikeretlen, mint
nem eléggé erős munkásokat. l)e lelkiismeretűnk tanú
bizonysága legyen mellettünk. Csak elmondhassuk, hogy
teljes erőnkkel, minden tehetségünkkel igyekeztünk hat
ni, megnyughatunk s a méltó megrovatástól megmenekedtünk. E végre nem szabad felejtenünk, hogy min
den hibás lépésünk félreértésre, ezélunk veszélyeztetésére
szolgálhat okul, s minden tévedt szavunk egy-egy mag
gá lehet, melyből az utókor ártalmára veszélyes burján
tény észhetik fel.
Uraim, e nemes város kebelében létező testületek
és hatóságok képviselői! Az iskola a XlX-ik században
nem az, mi régen volt. Nem elzárt kór ez többé a
nyilvános élet levegőjétől; sőt inkább ebben, és ezáltal
tenyésző kert, melyben a növendékek szellemi életét
csak kevéssé lehet, és csak erkölcsi hatás által kell a
ragály-terjesztő parány-állatok befolyásától, hogy a ter
mészettudománynyal szóljak, oltalmazni. Az iskolákat,
s a legfelsőbbet az egyetemet is, csak a közélet össze
húzása, a közvélemény gyámolitása tarthatja életben, vi
rágzásban, ez teheti gyümölcsözővé. És hogy közelebb
évtizedekben iskoláink oly kevés, valóban' jó gyümölcsöt
termettek, kicsiny hatást te tte k : egyik oka az, hogy
a közvélemény magát velek ellentétbe helyezte, velek
összehatni nem bírt vagy nem akart. Ajánljuk tehát
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ez uj intézetet a mélyen tisztelt hatóságok, testületek
s müveit rendek pártolásába. Az a nemes város, mely
keblében annyi jeles iskolával bir, melyekre ez új és
fensőbb, kétségkívül nem elnyomó, hanem felemelő ha
tást fog tenni, bizonnyal nem vonja meg részvétét, pár
tolását s kegyeletét emettől sem.
Legyen szabad egyetemünket és magunkat Excellenciád és az igen tisztelt hatóságok s közönség fi
gyelmébe ismételve ajánlanunk!

m.
Dr. GROISZ GUSZTÁV
JOGKAEI DEKAN

BESZÉDE,
MELYLYEL
1872. NOVEMBER 1 0 - é n
EZEN KARBÓL VÁLASZTOTT EGYETEMI RECTOBT BEIGTATTA.
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Nagyságos Rector ur!
Mélyen tis z te lt gyülekezet!!

M.

öröranapot ülünk! kétszeresen örömnap ez,
mert a kolozsvári magy. kir. tudomány-egyetem meg
nyitását és az egyetem első tiszti karának beiktatását
ünnepeljük; úgy vagyok meggyőződve, hogy mindkét
momentum egyaránt indokoltnak tünteti fel ez ünnepélyt,
fontosságánál, nagy horderejűnél fogva.
A kolozsvári magy. kir. tudomány-egyetem alapí
tása, megnyitása által Magyarország erdélyi részeinek,
hol már_ két Ízben létezett ugyan tudomány-egyetem,
de az idők és viszonyok mostohasága miatt kellő vi
rágzásnak nem csak nem indulhatott, sőt aránylag rövid
élet, helyesebben mondva pangás után egészen megszűnt,
régi és hő óhajtása megy teljesedésbe. Egy második
egyetem szükségességét rég érzi Magyarország, hol a
lakosság nagy számát tekintve, az eddig létezett
egyetlen tudomány-egyetem elégtelennek bizonyult. Öröm
mel fogadja a tudomány e második nagy templomának
megnyitását a tudományosság minden igaz barátja, mint
hogy igv hazánkban a tudomány egy második gyűl-
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pontja létesült, s meg van vetve az által az alapja azon
nemes versenynek, mely a tudomány fejlődésére nélkü
lözhetetlen.
A tudomány hatalom! Korunk egyik jellemző vo
nása az, hogy akár a köz-, akár a magánéletben egész
nemzetek és országok úgy, mint egyes egyének törek
véseiknek nevezetesebb eredményére csak úgy tehetnek
szert, ha e czélra nagyobb szellemi erőt kifejteni képe
sek és hajlandók. Letűntek azon idők, melyekben a nyers
erő is sikerre vezetett, s napjainkban már, akár a szellemi,
akár az anyagi világot, akár a béke, akár a háború
viszonyait tekintjük, mindenütt uralkodó szabály: „mens
agitat molem.“ Midőn tehát egy második tudomány-egye
temnek hazánkban lett alapítását és mai napon tör
ténendő megnyitását ünnepeljük, minden igaz honfi ke
belben az örömérzet édes hangjainak kell viszhangozniok, mert hazánk, nemzetünk culturai haladásának és
hatásosabb fejlődésének, s igy egyéni és állami boldog
ságunk szebb jövőjének egy újabb és biztos zálogát
nyertük e tudományos főtanintézetben.
De midőn ily nagy horderejű tény áll előttünk,
a hála legmagasztosabb érzete nyomul előtérbe mindazon
tényezők irányában, melyek e nagy és dicső eszme lé
tesítésében közreműködtek. Ö Felségét, dicsőén uralkodó
koronás királyunkat, a magyar törvényhozást és a m.
kir. felelős minisztériumot illeti hálánk teljessége: mert
a m. kir. felelős minisztérium kezdeményezése folytán
a magyar törvényhozás megalkotván a kolozsvári magy.
kir. tudomány-egyetem felállításáról és ideiglenes szer
vezetéről szóló törvényczikket, ő esász. és apóst,, kir.
Felsége legfelsőbb szentesítésével készségesen járult
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e magasztos mü befejezésé hoz, s midőn — azt hiszem
— mindnyájunk azon óhajának adok kifejezést: vajha
szeretett hazánk és nemzetünk szellemi fejlődésének elő
mozdítására, dicső feladatának tökéletesen megfelelve,
működnék az űj egyetem, vajha örökké és mindenkor
a valódi tudományosság zászlóját lobogtatná és soha
meg ne szűnnék tudomány-egyetem, a szó legszebb ér
telmében, lenni, meg vagyok győződve, minden igaz ha
zafi óhajával találkozom; hálaérzetünknek pedig legmél
tóbb nyilvánítását abban találom, ha minden igyekeze
tünket, tehetségeink és törekvéseink összegét, ez űj egye
tem, ez ,alma mater' felvirágoztatására fordítjuk!
És most az egyetemi élet egyik legszebb tisztét
teljesítem, midőn a jog- és államtudományi kar taná
rainak, igen tisztelt tanártársaimnak, bizalmából e kar
ez évi dékánjává megválasztatván, tudomány-egyetemünk
nevében ma Nagyságodat a kolozsvári m. kir. tudomány
egyetem 18773-i tanévre választott nagyságos rectorának hirdetem, bemutatom és ezen díszes egyetemi hi
vatalba ünnepélyesen beiktatom.
Az egyetemi életben az új tiszti karnak beiktatása,
mindig örömnapnak tekintetik, mert mindannyiszor újó
lag érvényesül az egyetemek ősi alapintézményének egyi
ke, az_önkormányzati jog gyakorlata; mennyivel inkább
van nekünk alkalmunk és okunk ez örömre jelenleg,
midőn a kolozsvári m. k. tudomány-egyetem első Rectorának és az első tiszti karnak beiktatását kell telje
sítenünk.
Nincs itt szükség arra, hogy részletesen körvonalozzam azon hivatalnak fontosságát, azon hatáskörnek
magasztosságát és azon működésnek nagy horderejűt,
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melyek küszöbét nagyságod ma átlépi; elég ha kieme
lem azt, hogy az önkormányzat nagy elve lévén gyö
kere, éltető eleme az egyetemek ősi szerkezetének, s az
képezvén alapját új egyetemünknek is, az egyetem sza
badon választott fejében, nagyságos üoctorában önkor
mányzati jogának főképviselőjét tiszteli, annak tekintet
te mindig az egyház, annak tekinti ma már a polgá
ri társaság, s ha még röviden utalok azon fényre, inelylyel a rectori méltóság mindig körülvótetett, s mely ál
tal mintegy a tudomány iránti elismerésnek adatott kife
jezés; ha megemlítem azon kitüntető állást, melyben
az egyetemek rectorai mindenkor részesítettek; ha ki
emelem azon körülményt, hogy az egyetem rectorai a
magniíicentiának ezimót nyerték meg oly korban, mi
dőn ez a főúri méltóság jelvénye volt; s végül ha arra
I utalok, hogy koronás királyok és uralkodó fejedelmek
' is élnek egyetemeik magnificentissimus rectorainak ozij móvel, eléggé kitüntettem ez állásnak díszes voltát, ez
állásnak fontosságát.
Azonban e nagy fény, e díszes méltóság köteles
ségeket, terheket is ró annak birtokosára; s ha nagyok
és terhesek ezek minden körülmény között, kétségtele
nül fokozott mérvben nagyok és terhesek azok az új
egyetem rectorának helyzetében; mert a kolozsvári m.
kir. tudomány-egyetem a mai napon az egyetemek so
rában helyet foglal ugyan, de ha nem akarunk elfogul
tak lenni, ha őszintén kívánunk szólani, el kell ismer
nünk, hogy az épületnek még csak alapja van meg; a
munkások együtt vannak, de most kell erélylyel pá
rosult tapintattal, önfeláldozó buzgalommal, az alapra
fektetendő épület megalkotásán, s annak minden irány
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bán czólszerü, a tudomány mai álláspontjának teljesen
megfelelő berendezésén munkálkodnunk; s midőn még
hozzájárul mind eliez azon körülmény is, hogy egyete
münk __csak ideiglenes szervezettel bir, az egyetemi
reform éppen most van tárgyalás alatt, s remélhetőleg
még e tanév folyamában lesz megoldva, nem szenved
kétséget, hogy az egyetem élén álló rectornak feladata
és hivatása a jelen viszonyok között kiválóan fontos,
különösen terhes.
Választóink egyhangú szavazatával a most beálló
tanévre Nagyságod választatott rektorunknak; a bi
zalom ily egyhangú nyilvánulása következtében Nagy
ságod nyitja meg a kolozsvári magy. kir. tudomány
egyetem rectorainak — lelkűnkből óhajtjuk — hosszú,
és — reméljük — díszes sorát. Nagyságod erkölcsi és
szellemi jeles tehetségei, feddhetetlen férfias jelleme, sok
oldalú tudományos miveltsége, a tudomány iránt min
dig tanúsított szeretete, eddigi tudományos működése,
szóval szivének és értelmének kitűnő tulajdonai kezes
ségül szolgálnak nekünk, hogy Nagyságod képes is,
akar is eleget tenni mindazon kötelességeknek, melyek
diszes hivatalával egybekapcsolva vaunak; hisszük nem
csak, de meg is vagyunk győződve, hogy Nagyságod min
den tehetségét érvényesíteni fogja új egyetemünk fel
virágoztatására.
Üdvözlöm tehát Nagyságodat, mint egyetemünk
első rektorát, s gondoskodásába ajánlom intézetünket s
annak minden tagját; lobogtassa mindig és minden mun
kálkodásában, minden körülmény között a tudományos
haladásnak zászlóját s legyen meggyőződve, hogy mi,
az egyetemi tanács tagjai és az összes tanári kar szó-
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ros kötelességünknek tartandjnk, hogy Nagyságodat
egyetemünk haladására és emelkedésére czélzó minden
szándékában tehetségünkhez képest gyámolitsuk, taná
csunkkal támogassuk.
Az Eg áldása kövesse Nagyságod minden műkö
dését, legyen az egyetemünknek oly üdvhozó, hogy igaz
gatásának e szaka mintaképül szolgálhasson hivatali
utódjainak!
A kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem Nagyságos
Rectora, B é r de Á r o n É l j e n !
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IVlidőn a kolozsvári magy. kir. tudomány-egyetem
nél a rectori tisztségre mint első rector lépek, parányi
ságom érzetében s a szembeálló feladat nagyságának
tudásában megdöbbenve lépek e tisztes közönség elé,
ígéretet tenni inkább csak a jó akaratról, melylyel e
nagy fontosságú tudományos intézetet tisztelt társaim
segélyével ez év folytában rectori tisztemben szolgálni
erős szándékom. Én, ki csak a jövőre vagyok utalva,
gyenge erőm támogatására nem meríthetek tanúságot,
nem felvillanyozó hatást a múltból, mely adta ugyan
Kolozsvárnak először 1581-ben a Báthori-féle, másod
szor 1774-ben a Maria-Theresia-féle egyetemet, de csak
azért, hogy feltűnjenek s nehány évi vajúdás után el
enyésszenek. Kétségbe kellene esnem a harmadik ko
lozsvári tudomány-egyetem küszöbénél, ha előre hinném,
hogy a történeti tények oly következetesen ismétlik út jókat, mint a bolygók napjaik körül, és hogy ezt elő- '
dei sorsa fenyegeti. Bevallom, hogy a történet e jelzett
jelenségei nem nyugtalanítják lelkemet; mert bár arról
meg vagyok győződve, hogy az emberiség sorsa örök
és változatlan törvények nyilvánulása, hogy ugyanazok
az okok mindig hasonló következményeket szülnek; de
éppen ezért erős okom van feltenni, hogy e harmadik
kolozsvári egyetem elődei sorsát kikerüli. A korábbi ko
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lozsvári egyetemeket nem szülte a népnek vagy az ál
lamnak kielégittetést követelő közszükséglete, az azokat
alapitó fejedelmek czéljai, melyeket az alapított egye
temhez kötöttek, úgy lettek felismerve ez országrész
többsége által, mintha azok a lelkiismeret szabadsá
gának veszélyeztetésére lettek volna hivatva, s ezért azok
közápolás helyett sokak részéröl hideg, háttérbe szorí
tó, mondhatnám mostoha elbánásban részesültek. Most e
kir. egyetem az ország közóhaja méhében fogainszott,
születését közöröm üdvözli, ez a közakarat intézménye
kezdeményezte az ország és fejedelem intentióit érvényre
juttatni hivott oly haza- és államférfi, kiről nem lehet
tudni, ha vájjon kebelében a haza vagy a közműveltség
iránti szeretet volt-e lángolóbb, de azt igen, hogy a
közműveltséget a haza keblére akarta tűzni, és hogy
az ennek szentelt folytonos nagy munka törte meg élet
erejét; s végre létesítette az ország és fejedelem köza
karata a közműveltség nagy érdekei iránti tekintetből,
nemzeti feniuaradásunk és felvirulásunk lehető bizto
sítékául, és hogy mint nemzet a culturnemzetek sorába
juthassunk, s ott méltó helyet foglalhassunk; és mert
egyetemünk előtt ily nagy érdekek ápolása áll, mely
érdeket magáénak kell hogy valljon minden jóravaló
gyermeke e hazának, és mert ily széles, ennélfogva erős
alapra van állitva, ebben számára hosszú, tartós élet
jelt vélek felismerni.
Ha azt kérdem, mi okozta, hogy aJkolozsvári egye
tem eszméje három század óta honol nemzetünk öntu
datában és akar testté válni? erre helytelen lenne okul
a szomszéd nemzetek utánzását felhozni. Nemzetünk a
műveltség becsét mindig érezte s azért tudott lelkesül-
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ni és áldozatokat hozni; ezt Szt.-István óta oly sokan
tanúsították; ennek oly sok élő emlékei vannak a ma
gyar haza különböző vidékein, a műveltség érdekeit
szolgáló számos oskolákban. A magyar nemzet mintegy
ösztönszerüleg ragadtatott mindig az emberiséget átha
tó azon általános vonzalom által, mely az állat-embert
a valódi ember ideálja- felé ragadja. A kolozsvári egye-' ■
lem is, a mint ón vélem, annak jelzője, hogy országunk '
a tudomány nagy jelentőségének tudatával bir, hogyl
ismeri, miszerint a nemzetek súlyát nem egyedül a nép'
száma eredményezi, hanem arra a műveltség is, mint
további tényező nagyon is közrehat, és hogy mai nap- j j
ság csak oly nemzetek ígérhetnek maguknak jövőt, mo- |
lyek a műveltség hatalmával fel vannak ruházva.
Uraim! Un nem akarok a materialisták, vagy a
spiritualisták közé tolakodni, de az tisztának látszik
előttem, hogy az emberben a testi erő véges s annak
hatalinasbitása aránylag csak szűk korlátok közt esz
közölhető, ellenben a szellemi erő csaknem határtalanul
fokozható okszerű kifejtés adtak S mert az ember ha
talma csak e két, erő együttműködésében áll, tisztán ki
van mutatva az út, melyen az e m b e r vagy em
berek valamely combinátiója, egy nemzet például, hatalmasbithatja erejét-; szaporíthatja magát egyéuekben,
s ezek által physikai erőben, de a tömegszaporodás
utjáni erőgyarapodás, szellemi erőszaporodás nélkül nem
csak kényelmetlen, mert ez által az öníentartás terhei
is szaporodnak, hanem egyszersmind oly erőgyarapitási
mód is, mely nem függ teljesen az embertől; vagy pe
dig növeli szellemi hatalmát az öntökóletesbités által a
nélkül, hogy az önfentartás terhei ez által nagy mér-
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tékben szaporodnának. Mint látható, az erőnek ily mó
dom gyarapítása nemzetgazdászati előnyökkel jár, de
elönynyel jár azért is : mert az elöhaladó szellemi erő
segítségére megyen a hátramaradó testi erőnek, és meg
hódított természeti erőkkel fegyverzi azt fel, hogy a tes
tileg oly gyenge ember óriások erejével rendelkezzék
szelleme hatalmánál fogva. Innen van uraim! hogy az
az ember, a ki meztelen lett a kietlen földre helyezve,
ma selyemmel és bársonynyal birja magát felöltöztetni,
s a kezdetben kietlen földet kalászos mezőkkel, számta
lan falvakkal és díszes városokkal népesítette be; egy
egész üj világot teremtett és fektetett a természeti vi
lágra, melyet ő tart fenn és kormányoz; az ember te
hát, ki a hagyomány szerint a paradicsomban barbár
állapotban, meztelen és alma után sovárogva élt, egy
nagy és szép világnak lett a teremtője, megtartója és
igazgatója. Erre csak szellemi hatalmánál fogva lett
képes, melyet évezredeken át ápolt és miveit az embe
riség, ez a valódi ember, mely magában foglalja az
idő és tér által elválasztott egyes embereket. De a
szellem hatalma a tudományban áll.
Sőt uraim ! a tudomány hatalma magát az em
bert és állapotát is átváltoztatja. Ha nem is szállunk
le azon hypothes.'sig, hogy az ősember majom eredetű
volt és lassanként tökéiyesbiilt emberré, de annyi bizo
nyosnak látszik, hogy az ősember éppen annyira külön
bözött a mai czivilizált embertől, mennyiben különbö
zik ma az oczeáni szigetek vadembere a mivolt európaitól.
Azon emberi tulajdonságok, melyeket ő az állatokkal
közösen bir, a iniveletlen embert túlnyomókig irányozzák,
mig a valódi emberben a bé-, elő és hátralátás, a
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múltnak a jelennel s mindeniknek a jövővel való egy
bekapcsolása, emelkedettebb szellemi látkör, nemesebb
életirány vergődnek felszínre; az emberi jogok és kö
telességek tudata, s ennek következtében a szabadság
és felelősség érzete uralkodnak rajta, szóval az ösztön
embere a miveltség hatása alatt átváltozik az ész em
berévé. És ez nagy változást viszen át az ember álla
potába! Én lehetetlennek tartom, hogy miveletlen em
berek szabadok, és megfordítva, miveitek huzamosan
szolgák lehessenek; sőt azt tartom, hogy egyedül a
miveltség hatalma képes széttörni az emberek közt a
társadalmi, sőt az élvezeti egyenlőtlenség korlátáit is.
Én azt tartom, hogy a tudomány készíti az emberek
és nemzetek számára a jövendő épületének mintatervét
s szerzi meg a hatalmat annak felépítéséhez. A tudo
mányos kutatások által felderített igazságok hadi kémek,;
előőrök az élet harczában, az embert a leküzdendő
akadályok felől felvilágosítják s azok legyőzésére vezetik.
A tudomány az istenek társa, mint tán Cicero mondja,
mely ront a hol kell, és alkot a hol szükséges.
Az egyetem, uraim nem egyéb, mint e nagy ha
talom, a tudomány műhelye, és én jó lélekkel mondom,
nem önzésből, hanem hazám iránti tiszta szeretetből,
áldom a gondviselést s hazafiui hálával hódolok a létesitö tényezőknek, hogy a kolozsvári m. kir. tudo
mány-egyetem létrejött, azt ezennel megnyitani s nagy
munkájának megkezdésére bevezetni szerencsés vagyok.
Ha magunkat áltatni nem akarjuk, el kell ismernünk,
hogy a kolozsvári egyetem elodázhatlan szükség volt.
Azt mindenki beláthatja, hogy országunk nagyságához,
országunk szellemi, mondhatnám tudomány-szükségletéhez
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képest egy egyetem elégtelen, és hogy szétszórva oly
számosán levő úgynevezett tőtanodáink a tudományt mai
fejlettségében kellőleg ápolni régóta nem bírták. Mi
mutatja ezt elég világosan? nézetem szerint az, hogy
kevés miveit országban oly nagy a tudománytalan tanult
emberek száma, mint hazánkban. Es" ennek igen szá
mos ferde következményei vannak.
A természet törvényeinek alapos tanulmányozása a
világegyetem bámulatos öszhangját tárja fel az ember
előtt; a növényi, vagy állati test szervezete örök tör
vények uralmát hirdeti; a légkör és víz, a talaj és
rajta honoló organicus világ örökös öszhaugzó közremű
ködéssel hirdetik a teremtői bölcsesség végtelenségét,
úgy hogy a nagy Newton az átalános nehózlés törvé
nyének felfedezése után kényszerülve érezte magát min
dig kalapot emelni, valahányszor Isten nevét hallotta
emlittetni. Ha a társadalom bámulatos szervezetét át
értjük, melyben az egymással küzdő érdekek csodás
öszliangzá ssal fűződnek egymásba, a munkásság millió
arányai és eredményei örök törvények által szövődnek
egymáshoz, hol a társadalom minden alkatelemei da
czára az egymás ellen törő törekvéseknek, egy öszhangzatos egészbe olvadnak örökhatásu törvényeknél fogva:
át kell látnunk, hogy itt is egy végtelen bölcsesség
alkotásával van dolgunk s felkiáltanunk Bastiat-val
„digitus dei hic est“. S ha mindezek mellett is nálunk
a scepticismus képes elfödni a szellemek ide irányuló
látását s ha ennek folytán az anyagiasság elve túlbe
csülésre vergődik a főkben és szivekben, s ennek folytán
ismét az önzés háttérbe szorítja a magasabb érdekeket;
ha a közerkölcsisóg ingadozó alapjává kezd válni a tár-
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sadalmi életnek, he kell látnunk, hogy a tudomány,
melyet iskoláink nyújtanak, nem ad kellő láterot ifjúsá
gunk szellemének; hogy tanultjaink nagy részének lá
tása a dolgok felszínén megtörik, s onnan visszaverődik •
A szellemi rövidlátók száma nálunk nagy.
Azon tény, hogy szép természeti tulajdonokkal, fo
gékony észszel, tanulékony elmével hiró nemzetünk nagyobbára idegen nemzetek kutatásainak eredményein
táplálkozik, idegen tanokat assimilál, a nélkül hogy
maga kutatná fel s hozná napfényre az örök igazsá
gokat, a nélkül, hogy practikai jelentőségű felfedezések
és találmányokkal gazdagítaná az emberiséget, igen,
ezen tény is azt tolmácsolja, hogy tanításunk a kor ma
gasabb igényeinek nem képes megfelelni. S ha a szo
morú kép hivebb kifejezése tekintetéből még megemlít
jük, hogy szellemi munkásságunk mezeje — irodalmunk,
iszonyúan kopár, hogy az a nemes ízlést, a bölcsészi
mély belátást, az alaposan kutató ész hatalmát, új
alapítások és alkotások kincseit oly érezhetőleg nélkü
lözi; ha meggondoljuk, hogy a tudomány üjabb vív
mányait, az előhaladás új találmányait idegenek vezetik
he gyakorlati életünkbe, be kell látnunk, hogy a szel
lemi életünket tápláló közegek nem nyújtják a kellő
tápszert.
Azonban habár nem is látom nemzetünk szellemi
életét virító színben, habár fáj lelkemnek az a szomo
rú tapasztalás, hogy ifjúságunk nagyobb része 12 évi
tanulás alatt még a tudomány iránti szeretetet se bírja
magában felébreszteni, még sem esem kétségbe szellemi
életünk jövője iránt. Nemzetünk érti, hogy közmiveltsóg,
szellemi és erkölcsi súly nélkül ma már Európában ál
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lami életet élni és biztosítani nem lehet; átlátja, hogy
a szellemi erőszerzés egyedüli garantiája jövőnknek; át
látja, hogy a szellem uralkodik az anyag felett még
akkor is, ha az emberi alakokban jelenik meg; és ezen
belátás rendkívül becses, mert az kezdete a javulásnak
s ez által biztositéka egy szebb jövőnek, ö t év óta
szebb jövőnk számos alapfala lett lerakva, de erős meg
győződésem szerint azok közt a legjelentékenyebbek a
közmiveltség ápolására hivatott különbféle tanintézetek.
Ezek közt a kolozsvári kir. tudomány-egyetemet kiváló
fontosságúnak tartom.
Jól tudom ón, hogy egy nemzet cultur életét áta
lakítani roppant feladat, hosszú időt és sok munkássá
got igénylő vállalat, tudom, hogy egy uj egyetem ily
nagy feladatra legfennebb hallgatagon, erős elhatározás
útján, mintegy suttomban vállalkozhatik, de ezt nyiltan
hiú pöffeszkedés nélkül be nem vallhatja; s ha mégis
fontosságot tulajdonítok a kolozsvári egyetemnek, ez
onnan van, mert most már Magyarországnak nem egy,
hanem két egyeteme van. Es ez nem a számért, hanem
a bekövetkezni kellő eredményért fontos. Uraim! a vé
lemények egysége nyugalmat szül, s a nyugalom halál.
A vélemények különbözősége küzdelmet s ez által éle
tet okoz. A tudomány, az eszmék országában bizonyos
anarchiára van szükség, hogy az igazságok kifejlődje
nek s a miveltsóg országa szépüljön. A két . egyetem
közti verseny kimaradhatlan. Az új pályatársnak sok
előnynyel biró társsal kell versenyeznie, s ezért kell, hogy
egész erejét megfeszítse a nemes verseny megfutására.
De hogy a tudomány s ez által a közjó érdekiben tá
madó e verseny lehető legyen; kell hogy a két egyetem
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minden tekintetben paritásban álljon, kell, hogy az üj
ne legyen előkészítő oskolája a réginek; kell, hogy az
itt feltűnő tanerők ne vonzódjanak amoda.
Uraim! ón azért is fontosságot tulajdonítok a ko
lozsvári egyetemnek, mert Kolozsvár 26,000 népessége
mellett már is az egyetemen kívül három állami,
három felekezeti, egy városi tanintézet s ezek mellett
számos felekezeti és városi iskola színhelye, benne tehát
azok száma, a kik a cultura érdekeit ápolják, a többi
népességhez képest nagy. Az egy helyesli társulás
mozgást, egymássali érintkezést, s ez éltető meleget
kell hogy szüljön. Ennek következménye az lesz, hogy
a tudomány iránti melegülés áthatja elóbb a közel
állók, a tanulók keblét s innen lassanként hullámgyüriiként szétterjed az országba; a tudomány szeretető és
ápolása végre meghonosul hazánkban s felvirágoztat
ja a közműveltséget.
Ha e sokak előtt optimisticus elragadtatásnak tetsz
hető következményeket várom ezen új egyetemtől, arra
megvallom nem szervezete kifogástalansága .jogosít. Be
vallom, hogy ez az egyetem nem az éu ideálom szeriuti_
egyetem. Már több mint négy éve, midőn t. i. a ko
lozsvári egyetem eszméje megpendült s erre nézve egy
szerény tervezetet terjesztettünk fel, akkor is az volt
a nézetem, hogy ma az egyetemeknek kettős hivatása
van: a tudomány fejlesztése és terjesztése tudományos
emberek képzése által, és a tudomány vívmányainak a \
társadalomba való bevezetése. Nevelni a tudomány or
szágát és szépíteni a gyakorlati életet. Egyetemünk szer
vezete szerint ez utolsó csak részben történik, a meny
nyiben gyakorló jogászokat, orvosokat és tanítókat nevel

44
az államnak; de, a mi nagyfontosságu, a természeti
törvények mechanikai vagy technikai alkalmazását közvetiteni nem feladata.; nincs politechnikai hivatása. Én
ezt elvi és praktikái hibának tartom szervezetében, ha
bár tudom, hogy ez eszmét közelebbről az egyetemi
enquête is elvetette. Itt nincs helye egyik vagy másik
vélemény jogosultságát vitatni, most üdvözlöm azt, a
mi van, mert tudom, hogy ha vannak hiányai, azok a
mellett, hogy pótolhatók idővel, az áldásos siker bizo
nyos mértékét nem lehetlenitik.
Es uraim tisztelt tanártársaim! most engedjék meg,
hogy kérésemmel önökhöz fordulhassak. Önök szives bi
zalmának köszönöm, hegy a kolozsvári egyetem rectorainak tisztes sorát én kezdem meg. E bizalom egész
életemben nagy becsű marad előttem : habár érzem,
hogy e bizalom reám nézve csak úgy megtisztelő, ha
az előnfbe szabott nagy feladatnak haszonnal tudok meg
felelni. De hogy ez bekövetkezzék, nemcsak önök bizal
mára, hanem önök közreható egész erejére van szüksé
gem. Uraim ! egy új egyetem megalapitása áll előttünk.
Önök tudják, hogy az egyetemet nem a néma falak,
hanem a tanárok szellemi ereje alapitja meg jó hirnév1 ben, áldásos működésben. Egyetemünk sorsát kezünkbe
tette le nemzetünk. Legszentebb érdekeinek vagyunk
ápoló hagyományosai. Legyünk hű sáfárai a kezünkre
bízott drága kincsnek. Önök a sors kegyeltjei a meny
nyiben sok mások felett bírják az égi szikrát, a tudo
mány hatalmát. Osszák meg e varázshatalmat másokkal
készségesen, mert e megosztás által önök sem vesztenek,
s a mit a tudomány kincseiből akár millióknak odaad
nak, a ' mellett, hogy azt azok mindenike egészben meg-
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kapja, önök is megtartják. Egyetemünk a tanszabadság
elvén szerveztetvéu, önök legjobb belátásuk és meggyő
ződésük szerint kezelhetik tantárgyaikat, az igazságok
kutatásában és terjesztésében egész szabadságuk van;
de mint minden szabadság, úgy a tanitás szabadsága
is nagy felelősséggel van kapcsolatban, önök felelő
sök a tudománynak, a közerkölcsiségnek, a nemzetnek
és önmaguk lelkiismeretének. Világosítsanak kérem sza-_
badan,__teljes fénynyel, a nélkül, hogy égessenek.
U raim ! a tanítással úgy vagyunk mint a nap me
leg-sugaraival. A napsugarak csak akkor melegítenek,
ha szilárd testekbe ütköznek, egy jó gyűjtőlencsén á t
vezetett sugarak megolvasztják még az aranyat is, de
nem képesek csak egy kalánnyi vizet is megmelegiteni.
A tanárnak minden tudománya és lelkiismeretes mun
kája eredménytelen, ha fogékony keblekre nem talál a
tanulóknál. Tanárok és hallgatók párosult buzgalma
biztosítja a jó sikert. Uraim, új egyetemünk új pol
gárai ! Önök a tanszabadságnak szintén részesei. Önök
től függ nemcsak egyetemünk négy kara közt választani,
hanem ugyanazon karban a hallgatandó tantárgyak sor
rendét is önmaguknak megállapítani, sőt a tanulásban
is a kényszer nem fogja önöket szorítani, Akkora tan
szabadságuk van önöknek ezen egyetem kebelében, mek
korával ez országrészben eddig soha egy tanuló se birt.
Becsüljék meg arra kérem e szabadságot, megbecsülik
pedig az által, ha mint szabad egyetemi polgárok lel
kiismeretűk szerint szolgálják a tudomány érdekeit, s
aunyi szellemi erőt gyűjtenek az egyetemben a haza és
közmiveltség szolgálatára, meunyit önök tanuló elődei
nem gyüjthettek. Uraim! a ki nem szabad, az tetteiért
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nem felelős, önök érettek és tanszabadok, önök tehát
mind önmaguknak, mind pedig a szeretett hazának tel
jes mértékben felelősök. A teljes felelősség érzete hassa
át önök egész lényét, hogy a tauszabadság üdvössége
önök által áldásnak bizonyuljon be a hazai tudomá
nyosságra és közerkölcsiségre nézve.
Az egyetemi munkásság h o l n a p az e l ő a d á s o k
m e g k e z d é s é v e l megindul. Áldás, az ég végtelen
áldása legyen e munkásságon! Legyen e munkásság
örök és mindig díszére a tudomány világának. Legyen
az örök erőforrása e szeretett hazának. Rectorainak a
sora, melyet én most megnyitok, ne záródjék be soha, soha!
Még csak egy pár szót uraim! Egyetemünket ha
zánk alkotmányossága teremtette, legyünk ezért hálásak
iránta. Nemes erkölcs és józan műveltség terjesztése
által adjunk neki örökre megdönthetien erőt. Alkotmá
nyunk szerint souverain hatalmunkat a király és a nem
zet — képviselői által — gyakorolja, tehát egyetemünket
a két tényező öszhangzó akaratának köszönhetjük, ezért
hálatelve kívánom: éljen a király! éljen a nemzet tör
vényhozása! E két hatalom inteutióinak életet a mi
nisterium kölcsönöz, egyetemünk is közvetlen ennek a
müve, hálátlan lennék, ha szívből nem óhajtanám: éljen
a magyar felelős ministerium !

