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Tisztelt egyetemi közgyűlés:

A rectori tisztnek, melyet anyaintézetünk vá-

lasztói az 186%-ki egyetemi évre reám bíztak, utolsó

teend6je az, hogy a lelépő rector rectorsága évének
ngén az egyetem közgyii.lése előtt hivatalos mííkö-

dásérm számoljon, S egyszersmind jelentést tegyen

azon eseményekről és változásokról, melyek ugyan~

azon év alatt az egyetem körében történtek. Ezen hi-

tásomnak ma eleget teendő; szabadjon mindenek

att pár szóval egyetemünk tudományos állására és

dalmi fontosságára vonatkoznom ; mert a dolog

é setében fekszik, hogy a rectori hivatalosko-

ak jelentősége is ez által van feltételezve.

magyar kir. egyetem nemcsak hazánk legfel.
tanintézete, hanem a civilisált Europa nyelve

_lI'vut, valóságos tudományos egyetem is, 8 névsze-
rint hazánkban, a magyar tudományos akadémián ki-

vffl, az egyetlen tudományos testület. Mert a tudomá-

08 czélokra összeállt társulatok szintoly kevéssé tu-
mány08 testületek, mint az egyszeríí , habár mégGFEDCBA

y fényesen és gazdagon kiállított tanintézetek ; mivel

uokban épen az hiányzik, mi minden testületnek

Jényegét képezi, t. i. hogy törvény vagy privilegium
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által testűletnek nyilatkoztassék. Egyetemünk törvény

által nyerte az egyetemi oktatás szabadságát; privi-
l~gium által pedig testííleti állását és jogosítványait, .

s mindkettőnek gyakorlata legfelsőbb és felső rende- .

letek által határoztatik meg szorosabban.

Anyaintézetünkön tehát a rector tiszti és hivata-

loskodási köre is ehhez képest itélendő meg, melyre

nézve fontos különbség van azon ügyek közt, melyek

az egyetemet illetik ugyan, de általa nem kezeltet-
nek , és azok közt , melyeket az egyetem, illetőleg
annak rectora és. tanácsa is kezel.

Azon ügyekről és jogokröl , melyek az egyete-

met illetik ugyan, de általa nem kezeltetnek vagy

gyakoroltatnak, itt tüzetesen sz6 nem lehet. 'I'ehát

azok itt csak annyiban említhetök fel, a mennyiben

az egyetem diszét emelik. Így jeleshazánkfia dr. Hyrtl

József bécsi tanár, midön taval mint a bécsi egye-

temnek 1865-ki lelépő rectora, ezen egyetem 500

éves fennállására vonatkozva, azon szám os és fényes

kitüntetésekről és jogosítványokr61 megemlékezett,

melyekkel előbbi századokban az egyetemek rectorai

bírtak, és melyeknek nehánya nagyobb-kisebb mérv-

ben külföldi egyetemeken divatoznak jelenleg is;

kiemelte, hogy a bécsi egyetem rectorának is számos

ilynemű jogositványa van, melyek közt azonban ma

a képviselési jog a legnevezetesebb. Így szabadjón

nekem is megemlékezni arről , hogy privilegiumainál

fogva a mi egyetemünk ugyanazon jogokkal van fel-

ruházva, mint a bécsi , hogy azonban jogosítványai-

nak gyakorlására nézve a m. k. egyetem rectora és

tanácsa kedvezőtlenebb állásban van, mint a bécsi
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egyetem rectora és tanácsa. Több fontos jogokkal bír

egyetemünk, melyeknek gyakorlásában rectorának

és tanácsának semmi része sincs. P. o. joszágainak

administratiójába nincs befolyása, mert a "tanítás kö-
rébeni fontos hivatásának zavarása és helyzetének

felcserélése nélkül" ez meg nem engedtethet6 (1863.

junius 9-ki 31634. sz. a. magas hely tartó tanácsi in-

tézvény.); de ezen jószágokon még az egyházi kegy-

úri jog gyakorlásáb61 is ki van zárva, holott a bécsi

egyetem három bécsi és három linczi kanonoki állo-
másra a kegy uri jogot nemcsak bírja, hanem rectora
és tanácsa által gyakorolja is. Mint törvényesen Ié-
tez(5 testület egyetemünk jogi személyiséggel bírGFEDCBAj

azonbanjogainak fenntartása, érvényesítése vagy csak

védelmesése végett rectora és tanácsa közvetlenül a

törvény útjára nem léphet : ámbár történhetik, hogy

birtoka erőhatalommal megtámadtatik és háborgatta-

tik , s hogy mivel a segedelem illetékes helyen csak

irásban kérettethetik , hetek is elmulnak, míg sege-

delem jö, mely esetben azon alternativa áll e16, vagy

mit sem tenni, s az egyetem jogait koczkáztatni, vagy

bármi csekély törvényes lépés által is netalán kelle-

metlen félreértésekre alkalmat szolgáltatni stb. Ily-

nemű ügyeket és jogosítványokat csak azért említekLKJIHGFEDCBA

fe l, hogy megmutassam, az egyetem testületi létének
mi tág köre az, melyre a rectornek -és az egyetemi

tanácsnak nincs hivatása befolyni; mely tehát rectori

hivataloskodásomnak tárgya nem levén, mai jelenté-
semból is kizárva marad.

Látjuk ebből egyszersmind, mi fontosak a rector

és egyetemi tanács hivataloskodasara nézve a leg ...
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felsöbb és felsőbb szabályrendeletek , úgy hogy je-

lentésemben is első helyt azon nevezetesebb sza-

bályrendeleteknek kell adnom, melyek a mult 186%.

év alatt leérkeztek. A lejárt egyetemi év alatt össze-

sen 22 szabályrendeletet vettünk, melyek az egyetem
működésének és tanviszonyainak .különféle tárgyaira

vonatkoznak; névszerint az egyetem segédhivatalai-

nak (iroda és quaestura) hivataloskcdasara, az egye-
temi gondnok működésére , az egyetemi könyvtarra ,

és tudományos gyűjteményeire, az egyetemi kőro-

dákra stb. továbbá a doctori szigorlatokra , az ösztön-

díjakra , a tanulők tekintetében gyakorland6 fegye-

lemre, tulajdonképi tanulmányozási kérdésekre, más

tanintézetek nyilvánossági jogára stb. Mindezek közlil

azonban csak kettőt, mivel egyetemünk tudományos

állására nézve kivál61ag fontos, akarok különösen ki-
emelni; t. i. ŐFelségének f. é. február 23-kán legma-

gasabb elhatározását (martius 27-ki 23562. sz. a.

helyttan. intézvény,) melylyel a tíz évnél tovább

félbeszakasztott kánonjogi szigorlatok ujonan rendez-

tetnek; s a f. é. martius 15-ki 3921. sz. a. udv. ren-

deletet (april 4-ki 23,517. sz. a. helyttan. intézvény),

mely által a tanrendszabály 47. §-a akkép értelmez-

tetik, hogy a bölcsészeti szigorlatokhozi bocsáttatásra
nem szükséges egy külön 3 évi bölcsészeti tanfolyam-

nak bevégzése, hanem csak :általában az egyetemen
rendes, hallgatókép töltött három év követeltetik. Kü-
lönben a fennálló egyetemi rendszer és a szabályren-

deletek értelmében, a rector és az egyetemi tanács, s

a dékánok és a négy kar, valóságos egyetemi hatósá-

gok, melyeknek teendöi a hivataloskodási eljárás
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szeros felfogása alá esnek; úgy hogy ezeknek is két
nemét kell megkülönböztetni; azokat melyekre nézve

az egyetemi hatóságok intézkedései az országos kor-·

mányszékek (kir, helytartó tanács és magyar k, udv.

kanczellária) felsőbb illetékességének is alávetvék ,

és azokat, melyeket az egyetemi hatóságok önma-

gukban, 8 annélkül hogy további felebbezésnek
helye volna, teljes autonomiával elintézik. Így p. o.

az egyes karok a hallgatók tandíjmentessége felett,

a rector és egyetemi tanács az elkésett egyetemi ta-

nulők utólagos felvétele felett, korlátlan autonomiával

határoz, annélkül hogy határozatai ellen felfolyamo-

dássai élni lehetne. Az egyetemi tanács összes hiva-

talos teendői a lefolyt 186%-ki egyetemi évben 1307.

számból álltak; mely ha az előbbi évek számaival

összevettetik, 186%. 1260.; 186%. 1122.; 186% ..

1152.; 186%. 1263.; a hivataloskodás folytonos ki ..

terjedésére mutat. A nevezetesebb ügydarabok csak -e

nem mind rectorságom alatt intéztettek el; és azok.

nak száma igen csekélyGFEDCBAI melyek a legközebbi évre
átszállnak.

Az egyetemi életnek a lejárt év alatti általános

állását, s részletes mozzanatait és jelenségeit tekintve;

több kedvező és örvendetes ; de több kedvezőtlen
eseményeket és fordulatokat hozhatok fel.

Kedvező volt mindenek felett az egyetemi ta-
nácsnak azon szerencséje , hogy mult évi december

hóban Ő Felsége előtt a budai várban legalázatosabb

hódolatát kinyilatkoztathatta, s az egyetem számára

a legmagasabb pártfogást kikérhette; valamint a

rectornak azon ismételt kitüntetése, hogy mint az
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egyetem képviselője az udvari ünnepélyekre meghí-

vatott. Kedvező volt továbbá, hogyGFEDCBAÖ Felsége tiszti

. elödemet, dr. Schopper György prorector és tanár

urat, az esztergomi káptalan tiszteletbéli kanonoká-

nak kinevezni mélt6ztatott; hogy Ö Felsége legke-

gyelmesebb kinevezése által egyetemünk minden négy

kara uj jeles tanárokat nyert; hogy a magántanári in-

tézmén y ezen év alatt nevezetes lendületet mutat;

hogy a szigorlatok száma miudinkabb szaporodik;

hogy az egyetem tekintélye több tagjainak különféle

tiszteltetései által emelkedett, s hogy általában számos

jel mutatkozott , melyekben anyaintézetünk egyetemi

életének örvendetes felvirágzása félre ismerhetlen ..

Úgy hiszem, régota nem volt egyetemi év, mely annyi

ujonan kinevezett jeles tanár megnyerésével dicse-

kedhetett, mint az 186%-ik. A hittani karban dr. Ha-
t a 1a P éte r a lelki pásztorkodéetannak; a jog- és ál-

lamtudományi karban dr. Hofmann Pál a római

jognakraz orvosi karban dr. Dieseher János előbb
a sebészeknél az elméleti orvostan tanára a szülészet-

nek, és dr. Korányi Frigyes a sebészeknél a

belgy6gyászatnak; a bölcsészeti karban dr. So m-

heg y i Fer e n c z az általános világtörténelem, tör-

téneti kerisme és mődszertannak , Ker é k gyá r t 6

Alaj os Árpád a magyartörténelemnek; dr.Riedl

Sze n d e anémet nyelvészet és irodalomnak, dr. R 0-

mer Flo r isa régészet és éremtannak és dr. J ur á-

nyi Fer e n c z a növény tannak , és pedig az előbbi

hat rendes, az utóbbi három rendkivüli tanárainak

kineveztetvén ; - ennek folytán egyetemünk látünő

tanerőkben igen nevezetes gyarapodásra tett szert.
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Az egyetem egyes tagjainak kitüntetései sem hiányoz-
tak a lejárt évben. Különösen a jog- és államtudo-

mányi kart akarom e tekintetben felemlíteni , mely-

nek tagjai közül dr. Kautz Gyula tanár a magyar

tud. akadémia rendes, dr. Baintner János tr. ugyan-

annak levelező tagjának választatott. Kautz tanár
azonkivül azon kitüntetésben is részesíllt , hogy szü-

lővárosában Győrött országgyűlési- képviselönek vá-

lasztatott.. Sz. k. Győr városának választói az által,

hogy egy hazai tudós iránt, ki egyik facultásunknak
tanára, egyedül erkölcsi jelleme és tudományos

érdemeinek folytán annyi bizalommal viseltettek,

hogy őt az ország törvényhozó testének tagjává vá-

Iasztottdk, maganak az egyetemnek hálás elismerését

is annál inkább látszanak igényelhetni; minthogy

egyetemünk mint testület mindeddig országgyH.lési

joggal még nem bír. EZekhez járulnák még több más

csekélyebb jelentöségii kedvező események.

De kedvezőtlen események sem hiányoztak. Úgy

látszott már, hogy a halál ezen évben körünkböl ki nem

fog szőllítani senkit; midőn az egyetemi évGFEDCBAúgy szólván

utolsó hetében egyik legszorgalmasabb és legbiztosabb

hivatalnokunk, Csery J 6zsef egyetemi könyvtárunk

2-ik őre, a most uralg6 járványnak áldozatúl esett.

Béke hamvaira. Más értelemben kedvezőtlen esemény
volt csi11agdánknak, most már név szerint teljes meg-

szünése az által, hogy aSz. Gellért hegyen lévő

épület végkép a katonaságnak adatott áto Ennek foly-

tán, s minthogy nem volt m6dunkban azon haran-

got, mely eddig a meridianus szerint a déli órának

jelét adta, a két testvér városban alkalmatos loealitás-
r.rr~ 'f#~~~ ;(~
L:.;:~~.:';,'Y_1"':i~
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ba elhelyezni, jelenleg , míg t. i. egyetemi csillagda

fel fogna épülni, az említett jeladás elmarad, mi a

két város lakosaira nézve minden esetre kellemetlen.GFEDCBA

A szűnidő alatt Bécsbe utazván, magam is azt tapasz-

taltam , hogy a pesti, és a kellőleg igazított bécsi

őranak járása közt nevezetes különbség volt, mely-'

böl kitetszett , hogy augustus második felében' a pesti

órák egy negyedórával késtek a nap állásához képest.

Átmegyek most egyetemi életünk részleteire, há-

rom szempontból , oly módon hogy egyetemünkré51

1. mint tan int é zet r ö 1, II. mint tud o mán y o s

intézetröl és Hl. mint testületröI fogok szólani.

"

I. EgyetemünIt mírrt tanintézet:

A tanulók összes száma az 1861s-ki évtéli

szakában 1996 volt, t. i, rendes egyetemi polgár

1501, rendkivüli hallgató 136, gyógyszerészeti ta-
nuló 89, sebészéti tanuló 191, szülészeti tanulónő 89.

A rendes és rendkivüli hallgatók ekkép voltak fel-

osztva:

Hittudományi kar

Jogtudományi kar.

Orvostudományi kar

Bölcsészeti kar . .

· 79 rend,

· 999 rend. 45 rendkiv.

· 364 " 60 "

· 59 " 31 "

A nyári szakban összesen 1921 tanuló volt, t. i.

1435 rendes egyetemi polgár, 128 rendkivűli hall-

gató, 84 gyógyszerészeti tanulé , 170 sebészeti ta-

nuló és 94 szülészeti tanulönö. A rendes és rendkivüli

hallgatók pedig ekkép voltak felosztva :
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Hittudományi kar. . 79 rend .
.Jogtudományi kar . 960" 32 rendkiv.
Orvostudományi kar 346" 78 "
Bölcsészeti kar. . . 60" 18 "

Ezek közűl a tanpénztől felmentve volt:

A hittudományi hallgatók mint papnövendékek
tanpénzt ~em fizetvén,

a tél i

Joghallgató
Orvoshallgatá
Böjcsészethallgat6

félévben:

97 az egésztől 133 felétől

21 " 21"
22 " 7"

140 161GFEDCBA
" "

nyári félévben:

Joghallgató 114 az egésztől
Orvoshallgat6 24 "
Bölcsészethallgató 22 "

91 felétől

22 "
19 "

160 132
" "

A minek elengedett tanpénz fejében összesen
9531 fr. 17 kr. felel meg.

II. Egyetemünk mint tudományos intézet.

Ide tartozik: 1) A zeg y e t e ill tan ára ina k
tud omán y o s mu n k áss ága. Ennek tekinteté-
ben is hármas irány( kell megkülönböztetni, ahhoz
képest a mint az magukban álló tudományos mun-
kákban, vagy kisebb értekezésekben , illetőleg al-
kalmi beszédekben, vagy a tudományos journalistica
terén nyilatkozott.
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AhiGFEDCBAt t ani kar tagjai névszerint a két utóbbi
,irányban mííködtek , u. m.:

Dr. Pal á s th y Pál tanár mint a Religio csimű foly6-

irat szerkezWje;

Dr. Sch op per Gy ö r gy tr.: a journalistica terén

mint ez egyetem confessionalis jellemének fej-

tegetője és

Dr. P o II á k J á nos tr. mint Renan "Az apostolok"
ozimf munkájának birálőja ; s ki azon beszédeket

is kiadta, melyeket az 1866-ki nagy bőjt folyama

alatt az egyetemi templomban tartott.

A j o g- é s á II a mtu dom á nyi kar tagja i

köz ill többen önálló munkákat is Írtak, névszerint

Dr. Kar vas y Ágo s t tr.: Az államház-tal'tási vagy

pénzügyi tudomány, -- és: Észrevételek a vég-

rendelkezési jognak a törvényes osztályrész általi

korlátozását illetőleg.

Dr. Pau 1erT i va d a r tr. két dékáni beszédet tar-

tott; egyet melylyel a rectort üdvözőlte, a mási-

kat az egyetemi polgár hivatásár6l.

Dr. K one k S á n dor tr., több folyóirati czikket írt,
név.: A m. k. curiának statistikai működése j a

birtokviszonyok statisticája Magyarországban; a

polg. törvénykezés statisticája; magyar ország-

gyűlés; akanonjogi tudorság ~ m. k. tud. egye-

temen (Jogtud. közlöny.).

Dr. Ba int n e r J á nos 'tr.: Az ausztriai ált. magán-

jog alapelvtanai, tekintett el a római jogra s a

franczia és szászországi polg. törvénykönyvl'e.
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lk Kau t zGy u 1a tr.: Nemzetgazdaságunk és vám-
politika (a m. akadémia által 1000 frttal jutal-
mazott pályamH); az európai államt.udomány
ujabb irányai; a védegyleti agitatio, annak je-
lentösége és hiányai.

Dr. Ho ffm ann Pál: Római jogtörténelme és in-
stitutiói (sajtó alatt).

Ide tartozik végűl egyetemi rectori két beszéde-
men kivűl, magamnak is egy munkája:GFEDCBAA magyar és

erdélyi bányajog rendszere; - és két akadémiai el<S-
adásom : Adalékok Száva Sz. Demeter város' történe-
téhez j és Tanulmányok Stibor vajda történetéhes.

Az orvo studományi kar tagjai a Pesten
megjelenő két orvosi szaklapban tudományos igyeke-
zeteiknek szintén néhány szép eredményét tették

közzé.

A b öle s ész e t kar tag j ain akt u d o ill á-
n y os munkássága:

D r. Margó Tivadar r. tanár: 1) Ázalagtani ada-
tok s a Pest-Buda Ázalagfaunájának rövid rend-
szeres átnézete. A m. tud. akadémia mathem. és
természettud. állandó bizottság közleményeinek
Ill. kötetében; 2) A tudományos állattan kézi-
könyve. 1. köt. Sajtó alatt; 3) Nyilatkozat a

dr. Bakody fonalőcz-ügyében. (Magyar Világ
1866. 58. sz.); ugyanaz németííl , Eine Erkla-
rung in Trichinenangelegenheit (Pester Lloyd
1866. Nr. 58.).

Dr. Jed 1i kAn y os r. tr.: A fénytalálkozási készü-

lékeknek módositásairól. A magyar orvosok és



16

természetvizsgálók 1865-ben Pozsonyban tartott

XI-ik nagygyűléseker augustus 29-én tartott ér-
tekézés.

Dr. Pet z val Ott o r. tr.: A legközelebb elmult évek

alatt egy nagy felsőbb mennyiségtani munkát

írt 2 kötetben s azt a m. tud. akadémiának alá-

terjeszte , mely által e munka el is fogadtatott és

nem sokára sajtó alá fog jönni.

Dr. Toldy Ferencr. tr.: szerkeszti am. t. akadé-

mia nyelvtudományi oszltáy közlönyét stb.

Dr. Th an Kár oly r. tr.:GFEDCBAA vegy tan kézikönyve;
készülőben.

Dr. Sza b ó J ó z s ef r. tr.: szerkeszti a m. tud. aka-
démia máthem. és természettudományi állandó

bizottság közlönyét.

Dr. Hor V á the y r i 1 r. tr.: A philosophia médsze-

rek 186%. tanév folytában irt munka. Kéziratban.

Dr. T é Ify 1 v á nrk. tr.: 1) Hellen irodalmi ügyek.

(Uj kerszak 1865. 9-11. sz.); 2) Hornér Iliésa

folyó beszédben,LKJIHGFEDCBA1 . füzet, második kiadás. Bő-
vitve Hornér életrajzával és a homéri kérdés tár-

gyalásával. Pest 1866. Kiadja Lampel Robert.

3) Hornér Iliása. 6-ik füzet. Ugyanott. 4) Plá-

tonak Soerates védelme vagy Apologiáji és Cri-

tonja. Második kiadás. Ugyanott.

Dr. Ri e d l Sze n d e rk. tr.: 1) A német irodalom

kézikönyve. Pest 1866. kiadja Hartleben Adolf;

2) Ungarische Grammatik. Pest. 1866. kiadja

Hartleben A.; 3) szerkesztője az "Uj korssak"

czimti tudományos folyóiratnak. /
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Dr. R6mer Flórián rk. tr.: 1) A.z őskori mííem-

lékek. 1-ő köt. - A "míiregészeti kalanzban."

2) Archaeologiai czikkek, u. ms : a) A szőnyi
római műcmlékek ; b) a rómaiak védelmi rend-

szere a Duna mentében stb. 3) Szerkesztője az

"Arcbaeologiai közleményeknek. " V. és VI. köt.

Dr. Felletár Emil magántanár: Vegy tan a gyógy-

szerészek számára. Sajtó alatt.
2) l\fagántanárok habilitátiója, mely

különösen 186%. a jogtudomány és az orvostudomá-

nyi karokban mutatott kedvező eredményt.
Ajogtudományi karban dr. M:atlekovics

Sándor a közgazdaság magántanári jogosítványát
nyerte meg; s van azonkivííl még két magántanári

habilitatiő , melyeknek felsőbb megerősítése naponta

váratik.

Az o r vos tud oGFEDCBAIII á nyi kar ban, három ma-

gántanár habilitáltatott: dr. Bar nal g n á c z a fogá-

szat, dr. N a v r a til 1 III r e a gégetükrészet, és dr.

L á n g Gu s z t á v a kórszövet- és húgyelemzéstan

számára.
3) Az egyetem által tanulóink számára kihirde-

tett jut a lom kér d é sek r ebe é r kez e t t pál Ya-

m un kák tekintetében; a jogtudományi kar dékánja

az egyetem restauratiojának ünnepe alkalmával olva-

sott főll'észletes jelentést, mely ezen irányban is szép

sikert bizonyított.

4) Álla m vi z s g á 1a tok. Ilyeneket tettek

a téli félévben: a nyári félévben:

Jogtörténelmit 118 Jogtörténelmit 150
Birőságit 41 Biróságit 136

Államtudományit 55 Állarntudományit 41

2
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5) Az egyet ems e g é d int é zet ei; u. m.

köny tára, éremgyüjteménye .növénykert je és az egyes

természettudományi tanszékekkel kapcsolatban lévő

gyüjtemények és intézetek, az ezen czélra rendelke-

zésre álló anyagi erőnkhez képest folytonosan gyara-

podtak ugyan. Azonban kivánatos volna, ha az egye-
tem ezen czélra több költséget fordíthatna ; különö-

sen pedig ha az egyetemi csillagda, mclynek hiánya
igen érezhető, ismét felepíílhetne,

Az egyetemi könyvtár, mely egyszersmind köz-
könyvtár is, ezen évben még nagyobb dimensiók sze-

rint használtatott mint az előbbiekben.

Ill.LKJIHGFEDCBAE gye tem ünk m in t tu d om ányo s te stü le t .

Ezen szempont alatt említendő

1) Hat rendes és három rendkivüli uj tanár ki-

nevezése, melyről már fentebb voltGFEDCBAsző ;

2) Doctori avatások.

Ezek közt első helyen említendő azon három ju-

bilaris doctor, kiket az egyetem uj doctori dfszlevél-

lel inegtisztelt; t. i. l\1éltóságos Neh ib a J á nos fel-

szentelt püspök és .kalocsai nagy prépost úrmint hit-

tudomán yí t l\1éltóságos Almási báró Ru dic s J 6z s et
udva tanácsos és bácsbodrogi főispán úr , mint jogtu-

dományi, és l\1élt6ságos Vir oz sil Ant aludv. ta-

nácsos és nyugalmazott egyetemi jogtanár,mint bölcsé-
szeti jubilaris doctorok.

Hittudományi doctorrá. . 1

Általános jogtudományira . .. 17

A polgári jog doctorrá. . 8

Orvosdoctorrá. . . . . . . . . . . 24



3) Tan u l ő k se g ély z ö egy let ei:

a) A joghallgat6kat segélyzö

egyletnek tökesítctt vagyonajelen-

Jeg tesz.. . . • . • • . .. 14139 ft. 77 kr.

és egy db cs. k. aranyat.

Segélyzésekre a lefolyt 186%.
évben, és pedig részint készpénz-

ben, részint étkek kiszolgáltatásá-

ban fordíttatott . . . . . . . .

b) Az orvostanhallgat6kat sc-

gélyzö egylet jelenlegi tökéje . .GFEDCBA

206 db cs. k. arany és egy 30 ftos

és egy 10 frankos kötelezvény.

A lefolyt tanévben segélyzé-
sekre fordíttatott . . . . . . .

Szigorlatokra kölcsönkép ada-
dott. . • . . . . . . . . .

c) A sehésztanul6k segélyzö
egyletének tőkéje . . . . . . .

19

Sebészdoctorrá

A bölcsészet doctorává .

Ezeken kivül oklevelet nyert:

Sebészmester
Polgári sebész

Szemészmester . .

Szülészmester

Fogászmester

Gy6gyszerészmester

Bába. . . . . .

16
1

19
34

5

17
1

41
.. 150

1685 ft. - kr.

6238 ft. 88 kr.

1047 ft. - kr.

280 ft. - kr.

2347 ft. - kr.

2*
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d)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA győgysserésseti tanulők

segélyzö egyletének tőkéje . . .

A lefolyt évben segélyzésekre

fordíttatott . . . . . . . . .

4) Végre kivánatos lett volna

még, hogy az egyetem jelenlegi

vagyonának és utolsó évi jövedel-

meinek kimutatását is közöljem ,

ezt azonban megtudni nem volt

mődomban.

A quaesturai pénzforgalom

volt (sept, 26-káig)

Tanpénzek:

Téli félévben bevétel

Nyári félévi bevétel

2162 ft. 75 kr.

200 ft. - kr.

34111 ft. 81 kr,

15039 ft. 51 kr.

49305 ft. 32 kr,

Az egyetemi alapnak járó 5%
és a helyettesített tanszékek utáni

járandóság. . . . . . . • .. 3289 ft. 95 kr.
Beiktatási díjak. . . . .. 1190 ft. 71 kr,

A gazdasági ügyek kezelése rendes és szabály-
szerű mődon történt.

S most, ha még egyszer yégig tekintünk azon

részletek en , melyeket felhozni szerenesém volt, talán

nem csal6dom, ha a legközelebb 186%-iki évet egész-
ben véve egyetemünkre nézve a sserencsésebbek közé

sorozom. Nem tagadom ugyan, hogy kedvezőtlen
események is előfordultak, melyeket mindazáltal rész-

letesen felhozni talán azért sem szükséges, mivel

azokat mindnyájan ugy is ismerjük, és mivel azok
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nak egyetemünkre hátrányos hatását nagyobbára el-

hárítani sikerűlt. Úgy hiszem azonban egyszersmind,

hogy ezen· kedvezőtlenebb eseményeknek alapoka

anyaintézetünk állásának és jelentőségének oly félre-
ismerésében gyökeredzik, mely - mint erősen re-

ménylem - idő folytán meg fog szi:ínni. Sokan van-

nak t. i. hazánkfiai közt, kik egyetemünket jelenleg

is még egyedtíl tan- és nevelőintézetnek tartják, an-

nak mint tudományos testületnek corporativ jelentő-

ségét, rendeltetését és jogositványait pedig vagy nem

ismerik vagy ignorálják. Ezen egyoldalú és - merem

mondani - hiányos felfogásnak , ha befolyásos fér-
fiaknál találkozik, természetesen kedvezőtlen követ-
kezései lehetnek anyaintézetünkre nézve. De rajtunk

áll, ilynemű félreismerések ellen sikeresen hatni, ha

egyetemünknek vele született állását és magasztos

czélját közvetlenűl min magunk méltán yoljuk minden-

oldalúlag és tiszta öntudattal s ehhez képest azután
ez iránt szőval és tettel felvilágosítunk. Igenis, uraim,

bármi fontos is egyetemünknek mint tanintézetnek

rendeltetése, s bármi _büszkék is lehetünk arra, ha

sikeríil , a hazának minél több és minél alaposabban

kiképezett fiát nevelni: mégis kénytelenek vagyunk

beismerni, hogy feladatunk egyedi:í1 az által még tel-

jesitve nincsen, s hogy ez ennél sokkal tovább ter-

jed. Ki fogja ma még kétségbe vonni azt, hogy szel-
lemi erejének minél hatályosabb és minél teljesebb

kifejtése a hazának és a nemzetnek, szőval, a magyar-

országi társadalomnak a jelenkor viszonyai közt egyik

mellőzhetlen és legsürgősebb feladata? de ki nem

fogja egyszersmind belátni azt is, hogy ezen czél felé
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egyszerű ismeret- és egy tudomány terjesztő intézet

aránylag csak csekély sikerrel haladhat, ha az egy-

szersmind nem tudomány mívelő intézet is, mely va-

16ságos tudósok és avatott szakférfiak vezetése alatt

áll? Juniusi beszédemben a m. k. egyetemnek e te-

kintetbeni hivatását, mint hiszem, eléggé világosan

bebizonyitottam; elég legyen tehát ma még .csak arra

hivatkoznom, hogy nekünk szent kötelességünk, a
hazának szellemi érdékei melletti dicsö küzdésében a

tudományos munkásság haladás zászloját magasra 10-
bogtatni, mely alatt azután annak minden akadályait

is legyőzni lehessen. Ezen akadályoknak legveszedel-

mesbike azonban nem a tudatlanság, vagy helyeseb-
ben nem tudás, mert ezt caélszeríí oktatás, j6 akarat

és kis igyekezet mellett könnyen lehetne legyőzni;
hanem sokkal negyobb mérvben a tudományosság

helyét elfoglalni kiván 6 felfuvalkodott tudákosság és

meddő dilettantismus veszélyes két ikertestvér. Ezek

ellen egyetemünk csak úgy remélhet kedvező sikert,

ha a hazában a valódi tudományosság tiszta szellemét

általános gyakorlati érvényre emelheti; a mire ismét

a civilisált világ évszázados tapasztalása szerint az

egyedűli biztos eszköz az, ha nem pusztán mint tan-

intézet vagyunk még, hanem auyaintézetünk corpo-

rativ jelentőségét is biztosít juk, és testületi önáll6ság-

gal bírván, ehhez képest is minél hatályosabb és több-

oldalú tudományos munkássággal igyekezünk a köz-

érdeket emelni és a közj6t előmozdítani.
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És most, midőn az általam egy évig, talán nem

egészen az egyetem haszna nélkül viselt rectorsági

jelvényt a tisztelt egyetemi közgyüléanek szine előtt

leteszem; szabadjon még egyszer köszönetet monda-

nom. azon bizodalomért , melylyel ezen díszes helyre

emeltettem ; s szabadjon egyszersmind hálás elisme-

rést kifejeznem mindazok iránt, kik engem rectori

tisztern teendőiben támogattak. Különös hálával tar-

tozom az egyetemi tanács tagjainak, kiknek buzg6-

sága és barátságos közremunkálása e tekintetben min-

dig legfontosabb volt, valamint a segédhivatalok,

u. m. az egyetemi iroda és quaestura hivatalnokainak,
és azoknak is, kik gazdasági ügyeinket kezelik.

De egyetemünk tanul6iról sem szabad megfelejt-

keznem , kik egészben véve nagy számuk mellett az

egyetemi ssabalyoknak megfelelő magaviseletet tanu-

sítottak, úgy hogy e tekintetben alapos panaszra nem

volt ok sohaGFEDCBAj s kik közül egyesek, és pedig szép szám-

mal kitünő szorgalom és ennek megfelelő dicséretre

méltó tanulmányozási j eredmény bizonságát adták.

Azoknak száma, kik magát szabályellenes en viselték,

örömmel mondom, oly csekély volt, hogy őket külö-
nösen felemIíteni talán nem is szükséges.

Így rectori végjelentésemet befejezvén, ne vegye

a tisztelt gyűlés szerénytelenségnek , ha rectori éVCIl1-

nek emlékét még az egyetemi testület kegycsségébe

és szivességébe ajánlom.




