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Jóakaró és megtisztelő bizalma által

kiküldve^

s e g é l y é v e l támogatva, megjelentem az európai egyetemek
nek

anyjának, a j o g t u d o m á n y o k

Bolognának f. évi junius

i i-én,

ujraébresztőjé12-én,

13-án

tartott nyolczszáz éves évforduló ünnepén, melynek
lefolyásáról s abban
rencsém

a

való részesedésemről van sze-

következőket

tisztelettel

E g y e t e m ü n k többi karainak

előterjeszteni.

képviselőivel

Bo-

l o g n á b a ' érve, a vasúti pályaházban az ottani egyetem bizottsága által fogadtattunk

s

mindegyikünk

részére előkelő magánházaknál szállás jelöltetett ki,
alulirt

részére

Gattoni

Ulisses

urnái, Salina

gróf

jószágigazgatójánál, ki erről a l e g n a g y o b b előzékenys é g g e l ide K o l o z s v á r r a

intézett

sürgönyében

eleve értesített s oda érve házát, asztalát
vendégszeretettel bocsátá

már

páratlan

rendelkezésemre.

Másnap az e g y e t e m n a g y s á g o s rectoránál, Capellini János urnái

tisztelegve s tőle a legszíveseb-

ben fogadva, átvettük igazoló jegyeinket.
A z ünnepélyek a g y ö n y ö r ű középkori renaissanceépületekben b ő v e l k e d ő , g a z d a g , nagy, százezer lakóju
Bolognának polgármestere részéről való üdvözléssel
k e z d ő d t e k a régi egyetemi épületben (Archiginnasio),
melynek

szép

könyvtári

nagytermében

gyültünk

e g y b e délelőtt jun. 1 i-én.
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Aznap délután résztvettiink, a legelőkelőbb he
lyen, Viktor Emánuel király lovas szobrának lelep
lezési ünnepélyén.
A Viscontiak zsarnoki kormányának elűzése
emlékére emelt impozáns St. Petronio dóm, a pápai
legátusoknak XIII. Gergely bronz-szobrával ékített
méltóságteljes palotája s a komor ódon, II. Frigyes
császár fiának, Enziónak benne töltött 23 évi fog
sága által is híres tanácsház, — csupa Bologna klaszszikus korából származó épületek — közötti tágas fő
téren emelkedik Olaszország egyesitőjének, Monteverde alkotta gyönyörű szobra, életteljes, népszerű
jellegével .kitörő örömre hangolva a jelenlevő ki
rályi családtól kezdve az utolsó polgárig mindazo
kat, kik arról a leplet lehullani láttuk.
Este 8 órakor megjelentünk orvosi karunk kép
viselőjének, dr. Klug Nándor kollegámnak társasá
gában a bolognai rector egybehívta értekezleten
hogy a külföldi egyetemek üdvözlő iratainak át
adása, illetve az élőszóvali üdvözlés módja iránt
tanácskozzunk. Az egybehívó rector fejtegetve, hogy
az egybegyült 102 egyetem mindenikének physikai
lehetetlenség szólani, indítványozta, válasszunk mind
annyian egy képviselőt.
Ezen indítvány azonban elvettetvén, abban tör
tént megállapodás, hogy minden ország nevében
egy képviselő szóljon. Minthogy azonban az érte
kezleten Ausztria-Magyarország egy országnak vé
tetett, egy képviselőnek kellett volna szólni. Ezen
felfogás ellen felszólaltam s erőmhöz képest érvé
nyesítettem Magyarország jogát külön képviseletre,
szavamnak azonban csak egyetlen támogatója akadt,

dr. Klug Nándor kollegámban, minthogy sem Ko
lozsvárról, sem Budapestről kívülünk senki nem volt
jelen az értekezleten, mely első felfogása mellett
meg is maradt. Nem akarva az ünnepély összhang
ját amúgy is meddő tiltakozással zavarni, azon to
vábbi indítvány segélyével, hogy döntsön a sors,
Ausztria, vagy Magyarország képviselője szóljon-e
a kettő nevében, gondoltam, helyrehozhatom, a mit
elvileg megmenteni nem bírtam. Úgy is történt, a
sors reánk esett, mit a jelenlevő cseh és lengyel
egyetemek képviselői örömmel fogadtak s az álta
luk az üdvözletben kiemelni kívánt tényeket velünk
közölték. E közben azonban megérkeztek az osztrák
német egyetemek, különösen Bécs képviselői s
közülök Maassen tanár kifejezte előttem, hogy ők,
különösen Bécset illetőleg, e megállapodásba nem
fognak belenyugodni; én pedig udvariasan viszo
nozva, hogy ez az ő s a bolognai egyetem rectorának külön ügye, kijelentettem: elvárjuk az ünne
pély előtt utánjárásaik eredményéről a tudósítást;
mi azonban az értekezleti megállapodás értelmében
mindenesetre szólani fogunk. Az osztrák-németeknek
sikerülvén álláspontjukat a bolognai rectornál érvé
nyesíteni, mindkét állam külön szónok által képvi
seltetett.
Az értekezleti megállapodások után a két ma
gyar egyetem képviselőit összegyűjtve, a szónokot
kellett kiszemelni. Részünkről mindent elkövettünk,
hogy a szónok közülünk választassák, főleg arra
támaszkodva, hogy Finály Henrik bölcsészeti karunk
képviselője a megjelent magyar egyetemi képvise
lők között a legjobb latinista, már pedig csak la-

tinul vagy olaszul tartottuk ildomosnak a szólást,
utóbbi nyelven pedig senki sem lett volna képes
méltóan beszélni. A budapesti egyetem azonban
elsőségét nem engedve, saját tagjai közül Kiinger
István theol. kari képviselőnek megbízása mellett
azzal érvelt, hogy az ő szereplése által az egész
világ előtt dokumentáltatik, mily szabadelvű Ma
gyarország, mert egyik kath. theol. karának képvi
selője jő üdvözölni volt pápai területen, az olasz
király jelenlétében, a volt pápai egyetemet. Noha
részünkről kifejeztük, hogy sem megbízatásunk, sem
ottani szereplésünk czélja nem az, Magyarország
katholikus klérusának szabadelvüségét dokumen
tálni: minthogy különben megállapodásra nem jut
hattunk volna, az idősb testvér kívánságának helyes
ségét tovább nem feszegettük s belenyugodtunk dr.
Kiinger Istvánnak kijelölésébe.
Junius i i-én este io órakor az olasz királyi
család vendégei voltunk a volt legatusi, ma Palazzo
Publiconak nevezett palota termében. A király, a
királyné s a trónörökös egyenlő szívességgel fogad
ták a megjelenteket s éjfél utánig a legélénkebb
társalgást folytatták az egyetemi képviselőkkel, a
kikből az estélyen levő vendégek túlnyomó része
állott.
A tulajdonképi emlékünnepély jun. 12-én folyt le,
az 1859-ki junius 12-ének 29. évfordulóján, midőn
az ünnepi szónok Carducci Józsue szavai szerint
Bologna «utoljára és örökre elűzve látta az idegen
hatalmat», vagyis midőn a pápai birtokok fedezetét
képező osztrák csapatok s a pápai legátus Bolog
nából elvonult.
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Az Universitának nevezett egyetemi épületben
összegyűlve, 9 órakor reggel indult meg a tanárok
és tanulók óriási menete az Archiginnasio nevű, leg
régibb egyetemi épület felé s majdnem 10 óra lett,
midőn annak gyönyörű, ez alkalomra külön még
fellobogózott s felvirágozott, nemzeti szinü szövet
fedéllel óriási díszsátorrá alakított udvarán elhelyez
kedtünk.
A külföldi és olasz egyetemeknek fényes, tarka
tógákban, palástokban, barettekkel s fövegekkel
diszlő küldöttei, a számos s változatos öltönyü kül
földi s legalább karonkint különböző szinü sipkáju
olasz tanulók, midőn Bolognának árkádos, méltó
ságteljes, szép palotasorai közt, virág- és babéreső
vel fogadva a feldíszített ablakokból, az első Alma
Mater tűzhelye leié közeledtek, Bologna népe lel
kesedve, örömujjongva kiáltozott felénk s az ünnep
után tanakodva kérdheté önmagától, volt-e ily fényes
a menet, melyben Enziot foglyul hozták a Fossaltai
csata után Bolognába, vagy a melyben V. Károly
a bolognai St.-Petronio dómba vonult, hogy VII.
Kelemen által császárrá koronáztassák?
Kis vártatra az Archiginnasioba érkeztünk után,
megjelent Umberto király, Margit királynővel, a
trónörökössel, udvarával s helyet foglalt a város és
az egyetem zászlóit tartó zászlótartók által körül
vett trónon, melynek jobbján levő karzaton a diplomacziai kar, a balján levőn az olasz parlament, a
megye, város küldöttsége foglalt helyet. Elhangoz
ván Franchettinek ez alkalomra költött s elsőrendű
művészekből álló zene- és énekkar előadta ódája,
felemelkedett a rector s köszönetét mondva a
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királynak pártfogásáért, szeméi, es jelenlétéért s
nehány rövid szóban ecsetelve az ünnepély kelet
kezésének előkészületeit, felemlítve az 1400-beli
Savoyai Umbertót, ki az egyetemnek tanára volt,
bemutatott bennünket, a világ összes egyetemeinek
és tudós társaságainak képviselőit a királynak s
bejelentette, hogy Carducci Józsue választatott meg,
a tanulók helyeslése mellett, tanártársai által, hogy
a Vates legyen, kinek szava a béke és a nagyság
uj korát hirdesse legtávolabb országokig.
A rector üdvözlését a király részéről közok
tatási minisztere, Boselli Pál, volt turini egyetemi
tanár viszonozta, tömör, választékos nyelven pillantva
vissza s szellemesen emelve ki a legfőbb mozza
natokat, melyek Bologna által az emberi művelődés
nagy] táblájára beírattak. A tudomány egykori hir
detője, tanára együtt szólt e beszédben a mai állam
férfival. Formában úgy, mint tartalomban kiválónak
kell mondanom e rövid, tulajdonkép a király nevébeni üdvözlethez kapcsolt megemlékezést, mely a
rector üdvözletével együtt lelkesen megéljeneztetett.
Hasonló lelkesedés kisérte a levelek felolvasá
sát, melyekben III. Frigyes német, II. Pedro brazí
liai császár, II. Oszkár svéd-norvég, és IX. Keresztély dán király a bolognai egyetemet üdvözölték s
meg nem jelenhetésök fölött sajnálkozásukat nyil
vánították.
A lelkesedés azonban zenithjét Carduccinak
szószékre lépésével érte el. Olaszország első köl
tője, Bologna bálványozott tanára és polgára e lel
kesedésnek, mely olasz szivekből fakadt, ünnepi be
szédében meg is felelt, Bolognát mint a rómaiból
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lett olasz nemzet születésének, növekvésének egyik
hatalmas emeltyűjét fogva fel. De nem lehettünk
e lelkesedésnek teljesen részesei mi idegenek, kik
Bolognában nem azt tiszteltük meg csak, a mi benne
olasz, hanem a mi benne emberi, kik nem az etimo
lógia azon különben szerfölött érdekes folyamatá
nak végkifejlését mentünk Bolognába ünnepelni, mely
nek eredményeként az egységes Olaszország áll
előttünk, s melynek feltüntetése a Vates beszédén
elejétől végig vonult, hanem a tartalmi gyarapodás
ért, melyben az emberi tudás a nagy Alma Mater
től részesült, de még inkább azért az új, az embe
riség előbbi művelődési munkálkodásában soha nem
ismert műhelyért, mely a tanítás és tanulásnak testü
leti szervezése formájában, Bolognában először be
rendezve, mintául szolgált egész Európának s a mely
új berendezésű műhely segélyével, minden külbeíolyástól függetlenítve, a tudomány magáért müvelhetővő, az emberi életnek állam, egyház, közgazda
ság, művészet mellett önálló, szervezett tényező
jévé vált.
Carducci átalában inkább mint irodalom-törté
nész, különösen olasz irod. történész, sem mint
tüdős, azt a legmagasb értelemben fogva fel, tar
totta beszédét, ezen minőségében is nem egyszer a
költő szabadságait véve igénybe; sőt az egykor önálló
bolognai köztársaság emlékei által tüzelve, a helyi
hazafiság oltárán is áldozott egy kicsit, parallelát
vonva Bolognának a constanczi békétől a Pepoliak
uralmáig terjedő szabadsága s az egyetemnek egy
idejű virágzása között, kiemelve az egyetem s a
polgári köztársaság közötti jó viszonyt s felhozta
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Rolandino de Passageri, az ars notarialis tanárának
példáját, ki a várost fenyegető II. Frigyesnek oly
büszkén felelte a város nevében:«Ha jösz, itt le
szünk. Nem vagyunk szélhajtotta nádszálak. Meg
vívunk.» sAccursius gyermekeinek sorsát, kiket bár
ghibellinek voltak, kivette a város az ezekre mért proskribálás alól; «mert az öreg Accursius és fiai az egész
világ mesterei voltak s a glossával Bologna nevét
a föld minden részében terjesztették.»
Nem szólunk a költő feledékenységéről, hogy
az idegen uralom elűzésének emlékét emfatikusan
kiemeli, midőn az idegen hatalom vendégkép meg
hívott polgárai, az osztrákok jelen vannak, értjük
bár igazságosnak nem találjuk feledékenységét az
egyház irányában, s a kanonistáknak majdnem tel
jes mellőzését, de feltűnő volt különösen a beszéd
hosszú végének napipolitikai szinezete s a méltatás,
melyben a tudomány nemzetközi szolidáritása az
ünnepi beszédben részesült.
Kiemelve ugyanis, hogy az egyetem már a közép
korban egyenlősitve legkülönbözőbb rendű, nemzetü
polgárait, a jogegyenlőség terjesztőjévé válts a népek
testvériségét, melyet Róma a jog által egyengetett,
a tudomány által valósította meg. «Oh Itália! oh haza!
— igy kiáltott fel — jól esett neked a szolgaság lánczai
között visszagondolni a hét halomról minden népek fölé
győzelmesen szétrepülő sasokra; de emberileg tán
szebb voltál itt Bolognában, midőn ugyanazon né
peknek, melyek leigáztak, magadhoz térve, a régi
imperium nyelvén tártad fel az új czivilizáczió forrá
sait». Majd, folytatja, a nem olaszok is tanitának
Bolognában, s «a bennünket megtisztelő Európának
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a régi testvériség emlékéül» felemiit egy franczia,
egy spanyol s egy cseh tanárt. Végül pedig remé
nyét fejezi ki, hogy «a bolognai Stúdió, régi emlékei
ből merített erejével, újra felvehetné a polgári tanitást,
melyet a múltban gyakorolt, felvehetné magasabb,
szabadabb, tisztább alakban, terjesztve a népek között
a jogászi Róma hagyatékának egy másik részét.»
A sok százados küzdelem árán megszerzett
önálló nemzeti lét fölötti öröm tuláradozását méltá
nyolni tudva a költőben, s kibékítve annak tüzes
naiv közvetetlensége által, e kritikus benyomások el
tűntek s helyet adtak az érdekes hangulatnak, me
lyet az üdvözlő iratok átadása alkalmával a szó
nokok s beszédeik, nem egy furcsa latin kiejtéssel,
keltettek.
Estve 6 órakor az olasz kormány adta fényes
lakoma egyesitett bennünket, hol a közoktatási mi
niszter, a német császár követe s a bolognai pol
gármesteren kívül dr. Finály Henrik kollégánk mon
dott, Magyarország nevében, az összes jelen voltak
vélekedése szerint, «un brillantissimo brindisi»-t, mely
Actáinkból ismeretes.
A lakoma után 9 órakor kezdődött a város
által az egyetemi képviselők tiszteletére, a fényes
és nagyszerű városi színházban rendezett díszelő
adás Wagnernek Tristan e Isotta-jával.
Másnap 13-án ugyancsak az Archiginnasióban,
a király jelenlétében, folyt le a disztudorok felava
tása, az okmány átadása s a gyűrű képleges fel
húzása által, mely szép szertartás végeztével Ceneri
József, a római jog tanára ékesszólóan vesz búcsút
tőlünk.

Szavai elhangozván, a király leszáll trónusáról
s a külíöldi egyetemek tanulóit hivatja maga elé.
Karunk négy hallgatója, Gócs József, báró Kemény
Árpád, Thoroczkay István, és Zakariás Jenő, az öszszes magyar főiskolák egyetlen képviselői, szép ma
gyar díszben várják a szerencsét, hogy a sor reájuk
kerüljön, s a király magas színe elé bocsáttassanak,
azonban a franczia és német tanulók fogadása után
a király egyszerre elhalványodik, rosszul lesz— hi
hetőleg a nagy hőség következtében — s igy de
rék hallgatóink elestek a reájuk várt megtiszteltetés
től. Egyébként azonban a mily korrekt volt egész bolog
nai viselkedésük,ép oly rokonszenves a fogadtatás,mely
ben úgy a tanulók, mint a város által részesítettek,
s midőn diszmagyarjukban az utczán végig mentek,
minden lépten újra meg újra felhangzó: Eviva l’Ungheriák fogadták.
Bucsu-tisztelgésünket a rectornál megtéve, a
legemelkedettebb hangulatban távoztunk a tudománymüvelés ujabbkori ősi bölcsőjétől, hálával
telve a tudományért egykor itt küzdők iránt, lel
kesedést merítve e középkori jellegét teljesen meg
őrzött város tudományos külső emlékeiből s ke
gyelettel gondolva honfitársainkra, kik itt tanítottak
és tanultak, kiknek itt Sondi Pál 1537-ben külön
Collégiumot alapított, s a kik Európa részére a jogá
szok egyetemének legrégibb, 13 17 -ki statútumait, azo
kat Pozsonyba hozva s a káptalan levéltárába téve,
megőrizték.
Tisztelettel alulirt ezeken kívül nem hallgatha
tom el bolognai útam azon benyomását sem, melyet
a különböző nemzetek képviselőivel való érintkezés

13

folytán nyertem, hogy módot kéne találni, mint ta
láltak az orvosok és természetvizsgálók, a külföld
tudományával rendszeres kontaktusba való lépésre,
mely által munkálkodásunk nagyobb bírálat alá ke
rül s a szellemi kölcsönhatás utján élénkebbé válik.
Jelentésem azonban nem lenne teljes, ha fel
nem említeném, hogy az állam, illetve a város dij
mellett látogatható nagy műgyüjteményeibe, a rész
ben megyei, részben országos kiállításba előzékenységgel szabad b.emenetet nyertünk, végül, hogy az
egyetem részérél egy emlékéremmel, az egyetem
Statútumainak a 8. Centenárium alkalmából közzé
tett nagy diszkiadásával, a megyei történeti bizott
ság által a tanárok sleczkéiknek a legrégibb időkig
visszanyúld sorozatával, a bolognai építészek által az
Archiginnasionak több lapból álló, szintén az egyet,
delegátusok tiszteletére készült tervrajzával tiszteltettünk meg, melyeket a tekintetes karnak ezennel
bemutatok, még egyszer hálás köszönetét mondva,
hogy irántam való jóakarata által e feledhetlen na
pok részesévé tenni kegyeskedett. A tekintetes
karnak mély tisztelettel
Kolozsvár, 1888 szept. 20.
alázatos szolgája
Coneha Győző.

