
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

BESZEDEK ,
MELYEK

rJIHGFEDCBA

A M A .G Y A R K I R A .L Y I T U D O M A .N Y · H G Y H T E M

MDOOOLXVIII.-IX. TANÉVI

R E C T O R A - E S T A N Á C S Á N A K '

BEIKTATÁSAKOR

MINDSZENTH6' 1. TARTATTAK.

7

B U D Á N ,

A MAGYAR KIRÁLYI EGYETEM BETŰIVEL

, 1868.





1.JIHGFEDCBA

D r . R O D E R A L A J O S ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

n. SZÜZ MÁR1&. SZÉPLAKI APÁTJA-, NAGYVÁR.ADI J~. SZ. KANOKOK-,

A K. REUGIO-nőLcsÉSZET J::S F'ÖNS. NEVEL~sTunOMÁNY NY. R.

TANÁRA", A M. K. TUDOMÁNY-EGYETEM

NAGYSAGOSRECTORÁNAK

ZÁRBESZÉDE.

1*
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Révbe értünk. Int az idö , hogy leereszt vén a

horgonyt és bevonván a vitorlákat, kibocsásRam ke-
zeimből a kormanyrudat, melynek kezelésére most

egy éve a képviselőválaszt6k bizalma meghivott.
De miként a haj6kormányos, mielött kiszáll fl,

partra, visszapillantva bevégzett tengeri utjára, átfutja

gondolatával a viharokat, melyekkel megküzdött, a
szirteket, melyeket kikerült , a zátonyokat és örvé-

nyeket, melyeken áthatolt; de a szép, csendes napo-

kat is, melyeken a szelid szél fuvalmának lenge
szárnyain oly biztosan haladt járműve : ugy kell,

hogy én is, mielött a kormányr61 lelép ek , visszate-

kintsek azon egy évre, melyen át hajónk az egyetemi

élet tengerén haladt. Viharokkal nem küzdött; szir-

tekbe nem ütközött; örvények nem fenyegeték; zá-

tonyok akadályozák ugyan, de meg nem akaszták

utját; és voltak fényes napok, melyeken csendesen,

de biztosan haladt előre a magasabb tudományos
müveltség üdvhoz6 kikötője felé.

Majd fölmutatom egy évi egyetemi életünk moz-
zanatait, hadd tanuskodjanak azon törekvésröl, mely-
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ly el az elénk tűzött magas czél felé törtünk, de egy-

szersmind arról is, hogy nem rajtunk mult, ha azt
mindenha el nem értük.

Szavaim őszinték lesznek; mert a mííködésünk

fölötti itélet csak igy lehet igazságos.

Legelőször is ki kell emelnem azon megtiszte-
lést, melyben fölséges királynénk, a magyar nemzet

magasztos lelkü védanyj a folyő évi april 22-kén tör-

tént szülésének alkalmából az egyetemi tanács is

részesült , midőn ugyanazon h6 25-kén a azületett

fönséges herczegnő megkereszteltetésén , habár az
csak családi és azért zártabb körü udvari ünnepély

vala, fölséges királyunknak határozottan kijelentett
legmagasabb akaratánál fogva jelen lenni szerenesés

volt. -- Ne meritsünk-e ebből örömet, midőn mi

magunkat a császári és királyi családhoz szarnitottak-

nak találjuk ? Ne lássuk-e mi ezen megtisztelésben

zálogát azon legmagasabb kegyelemnek, melylyel a
fölséges uralkodó ház tanintézetünket átkarolja? -

Hét királyi magzat pillantotta meg először Buda

ösvál'ában a napvilágot ; de 328 év mult el, míg az

ismét ily örvendetes eseménynek szinhelye lehetett,

- és lett leginkább a fölséges anyának a magyar
nemzet iránti szerétetéből. Ha az a magyar nemzet

életének történetében örökké emlékezetes esemény,

emlékezetes leginkább azon legmagasabb kegynél

fogva, mely abban a fölséges szülők részéről a nem-

zet iránt nyilatkozott: nem kevéssé emlékezetes az

egyetemi életünk történetében azon megtisztelésnél
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.fogva, me ly az egyetemi tanácsot fönnállása óta elő-

ször érte, - és óhajtJuk, hogy még többször is élje.

Azt hiszem, hogya tisztelt közgyülés érzelmeivel ta-

lálkozom, ha, a keresztség szentségének ünnepélyes
kisaolgáltatása után a fölséges szülííkre és uj fönsé-

ges gyermekökre , M á. r i a Val e r i ára, szivünk

mélyéböl fölfakadt "éljenek" szőt viszhangoztatom,
hőn kivánván, hogy a fölséges szülök eme kedves

mag y ar I e á n y u k ban, - mint urunk és kirá-

lyunk maga őt a mily atyai, oly magyar nemzeti.
kedélymélységgel, szivéhes szoritva, egykor üdvözlé,

- boldog örömek et élvezvén, mint királyi anyja eré-

nyeinek örökösét Idssak szintén trónon ragyogni,

melyen "érezze mindenha, hogy fölséges anyja ne-
künk szülteZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl $ t , és ölelje szeretettel mindig azon hazát,

melynek szem fénye volt az l $ édes anyja."
Ezen nagy megtiszteltetés rectori tisztern köte-

lességévé tevé, hogy más nap rá a fölséges szülő és

a királyi gyermek egészsége f~nötti tudakozódési hó-

dolatomat az egyetemi tanács nevében megtettem.

A dicsőség fénye, mint a napé szétsugárzásában

nem akadályozható. Kimgyogva gyúpontjabél elárad
mindenfelé, megtündökitvén mindazt, mi táj körébe

esik. Dicsöség érte tehát anyaiskolánkat is, midőn

egyes tanárai érdemeik elismeréseüllegmagasabbkirá-

lyi kegyelemmel kitü~tettettek és megjutalmaztattak.

A hittani kal' tanártestületének két jelese kezdé

meg a lefolyt tanévben a királyilag kitttntetettek szép
sorát, t. i. dr. P o IIá k J á nos, az ó-szövetségi ta-

nulmányok, szent-irás magyarázat és héber nyelv,MLKJIHGFEDCBA

>
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és dr. Schopper György az alaphittan ny.ren:-
des tanárai, amaz még mult évi october 29-kén ne-
veztetvén ki legkegyelmesebb en pécsi székes-egyházi,
emez meg f. évi február 21-kén esztergomi föegyházi
kanonoknak. ,-- Sikerdús eredménynyel mííködtek

ök a tanári pályán, termékenyitvén a theologia iro-
dalmának terrenumát nem csak szép számu tudomá-
nyos értekezéssel, hanem önálló munkákkal is, melyek-
nek egyike amazé közöl a hittani kar által jutalom-
dijra is méltattatott,l) - A legmagasabb királyi

kegyelem mélt6kra áradt, - Dr. Schopper Györgyöt
már nem birjuk. Káptalana székhelyére hívá őt fő-
papja. Dr. Pollák János még köztünk van, sé5t ő
benne tiszteljük egyetemünknek a mai nappal bekö-
szöntött tanévre megválasztott rectorát. '

Az egyetemi tanács azon meggyé5zé5désbenvolt,
hogy kötelessége működését oda is irányozni, misze-
rint a tanári testületek koszorujáb61 azon férfiak, kik
hosszu tudományos mííködésök és még hozzá az
egyetemnek tett hivatali szolgálatuk által is kitünö

érdemeket szereztek, legfölsöbb kitüntetésben és meg-
jutalmazásban részesüljenek. Azért mindjárt első

ülésében a jog- és államtudományi tanári kar leg-
idösbjét, ki már 29 évi tanári mtíködése, termő iro-
dalmi tevékenysége, rectori és pro-rectori tisztkedése
által annyi érdemet szerzett, és oly dicsö nevet vivott
ki magának, dr. Wen z e l Gu sz tá v o t, a magyar
magán- és banyajog, s a jogtörténet ny. 1'. tan árát ,
ugy szintén a bölcsészeti tanári kar legidé5sbjét,az
összes egyetemi tanárok Nestorát, ki irodalmi mun-

J) "Renan és az Apostolok." Kiadja 'a Sat-István-Tűrsulat, Pest,
1868,
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kásságánál és szaktudősi tekintél yénél fogva egye-
térnünk legragyogóbb csillagainak egyike, ki szintén

egyetemünk rectora és prorectora volt, kit szerény
szerzetes állása minden anyagi megjutalmaztatástóI
. I

elzár, dr. Jed l i k Anyos t az elméleti és gyakor-
lati természettan ny. 1'. tanárát , a magas vanás és

közoktatási ministeriumnak kir. tanácsosi rangra
legbuzgóbban ajánlani elhatározta. 2) A magas minis-
terium kérésünket meghallgatta, közbenjárt, és mind
két jel e s ü n k öcs. és apostoli kir. Fölsége által
kMLKJIHGFEDCBAir, tan ács o s i czimmel mindnyájunk nagy örö-
mére f. évi januar hóban legkegyelmesebben földi-
szittetett,

A nemzet országos képviselői dr. Rom e l' Fl ó-
l' ist, az érem-' és régészettan ny. 1 '. tan árát bizá meg
1867-ben a magyal' nemzeti rnuzeum kiválogatott
nagybecsü kincseinek a párisi világkiállitáson bemu-
tatn,s~ívalés örzésével. Ha ezen megbizás, melyben
a nemzetnek az ö becsületessége és szaktudományos-
scíga iránti bizalma oly fényesen nyilatkozott, l'á
nézve szép kitüntetés volt: még nagyobb kitüntetés

azon legmagasabb kegyelem, melylyel öcs. és apos-
toli kir. Fölsége öt érdemeinek elismeréseü! szintén

kir. tanácsos ranggal "fölékesité.

:Mégkét külfejedelem legmagasabb figyeImében
is részesült föiskolánk, midőn a török zultán V á m-
béry Al'minnak a keleti nyelvek ny. rendkivüli
tanárának a Medsidie rend harmadik osztályu, az
olaszok királya pedig a szent Móricz és Lázár rend
tiszti jelvényét kegy teljesen adományozták.

') October 31-kén 104. és 105. sz. a.
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Ennyi legmagasabb fejedelmi kitüntetés nem
fényes napok-e egyetemünk mult évi életében?

És midőn dr. P o Il á k J á nos a Szent-István-
Társulat alelnökévé, dr. Kau t zGy u 1a az orszá-
gos iparegyesület közgazdasági osztályának elnökévé,
dr. H oMLKJIHGFEDCBAff ma n n Pál a nagymártoni kerületben
ssülö- földén országgyülési képviselővé, dr. P o o r
Imre a természetvizsgá16k Fiumében tartandó XIV.
nagy gyűlésére titkárrá megválasztattak ; midőn dr.
Rom e r F 161'isa római Instituto di Corrispon-
denza archaeologica- és a palerm6i történelmi tár-

sulatt61 levelezlSi okIevéllel , a párisi archaeologiai,
valamint anthropologiai társulat tagságával megtisz-
teltetett, azonfölül a párisi világkiállitási bizottmány-
től saját nevére vert médaille nominative nagy ezüst
éremmel a histoire du travail körül szerzett érde-
meiért megjutalmaztatott ; midőn Fer en c J 6 z s e f

m. k. ministeriumi titkárrá legkegyelmesebben kine-
veztetett; midön végre Vám b é l' Y Ar m in a berlini
földtani társulat tiszteleti tagjává és a londoni ,an-
tropological society magyarországi titkárává megvá-

1

lasztatott: nem szintén szép napok derültek-e föl
egyetemünk mult évi életének egén?

Midőn ily sokfélekép kitüntetett tanártársaink-
ban oly szép elismerést és megjutalmazást aratott az
érdem: elmulaszthatta-e volna főiskolánk maga ré-
széről is hatósági teljéből megtisztelni az érdemet?
A lefolyt tanévben volt annak félszázada, hogy fő-
tisztelendő Sze n c z y Fer en C z szombathelyi püs-
pök ő excellentiája mint papnövendék "aetate iuvenis
sed scientia maturus", a bölcsészeti tudori boros-
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tyánnal megkoszoruztatott. 5) .Iubilatis tudori diplo-
mával határozá tehát őt megtisztelni a bölcsészeti
tanártestület '), dicsőségnek tartván, hogy tudorainak
koszorujában ily magas polczon álló és annyi egy-
házi és polgári erény nyel tündöklő férfiu ragyog.

Még egy családi ünnepet is ültünk főiskolánk
falai közt. A ti~ztelet és hála rendezte azt. Dr. B a-
l ass a J á nos, ki mély orvosi tudománya és műtői
ügyessége által annyi fényt hoz egyetemünkre, annyi
áldást a szenvedőemberiségre, egyetemi tanárságának
negyed százados évét töltötte be. Kitört ez alkalom-
ból lelkes tanítványainak nemes kebeléből a tisztelet
és halá szent érzete, és fényes gyülekezet szine elött,

melyet báró Eötvös Józsefminister ur ő excellentiája
is jelenlétével emelt, folyó évi majus 20-kán remekül
festett arczképével tisztelé meg kedves :tanárát. Az
ünnepelt tanár ezen tanitványi kegyeletnek viszonzá-
saul elhatározá egyelőre évenkint négy 125 ftos ösz-

töndijjal a szegényebb SOl'SU de saorgalmas orvostan-
hallgatókat fölsegiteni.

Hálás kegyelet a tanulók részéről, áldásos jóté-

konyság a tanitóéröl , mily szép napok egyetemünk,

mult évi életében!

Minden erkölcsi testületnek kitüzött czélja levén,
tagjainak törekvése annak valósitására teszi az ö
életét. Ez annál fejlettebb és virágz6bb, minél buz-
galmasabb amaz.

3) 1818 június 30-lIán Lenhossek Mihály az élet- és

fönsőbb boncztan ny. r, tanára levén a m, k ir, tudomány-c gyetem .as
évi rectora, és K rob o t J á n o S uyítraí: áldozópap és a fönsőbb ne-

veléstan ny. r, tanára a bölcsészeti tudománykar dékanja.

4) Junius 12-kén tartott ülésében 421. sz. a.
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Az anyaiskolánk elé tüzött czél a magasabb

tudományos műveltség emelése és terjesztése. Tag-

jainak törekvése ezen magasztos czél elérésére teszi

annak életét, melynek fölvirágzása egyedül tagjainak,
- tanítóinak és tanulóinak - összhangzó buzgal-

mát61 függ. Ezen tényezők akár egyikének akár

másikának buzgalomhiánya megakadályozza a tudo-
mányos élet kifejléséf és fölvirágzását épen ugy,

mint a testben a szerverők bármelyikének szolgálat-

megtagadása.

A mi egyetemi életünk első tényezőit, - a t a-
nitókat - illeti:

a tudománynak magasztos igéjét hirdet é a lefolyt
tanévben 47 ny. rendes,

9 ny. rendkivüli,

4 helyettes,
25 magán-

és 4 nyelvtanár.

ezekhez járulMLKJIHGFEDCBAJ 2 tanársegélö.
Az összes tanítói személyzet állt tehát 101

egy énből.

Tekintélyes tanerő, kisebb ugyan a bécsi egye-
temével, hol az 210 személyt foglal magában, kik

közt 68 a magántanár ; de mérközik a prágai egye-

temével, hol az 114 személyre megy, és nagyobb a

birodalom többi egyetemeénél.

Hogy pedig ezen tekintélyes tanerőnek arányos

mérvben megfelelt az interisivitás is, mutatja a tudo-

mányok minden ágára kiterjedt előadások sorozata,

majd egy sem levén, melynek szentélyébe a tanárok

be nem nyitottak volna; tuutatja az irodalom terén

is kifejtett buzgalom, közössé tevén az elfáradni nem



iSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tud6 bányászként kiaknázott tudomény-kincset, hogy
gazdagodjék abból az emberiség.

A hittudományi k a r b ő l :

Dr. Schopper György több tudományos
értekezésen kivül öná1l6 munkát is irt a "polgári
házasság" -1'61.5)

Dr. Palásthy Pál szintén, 6) ki még azonfö-
lül a mult tanév elslS három havában a "Religio"
folyóiratot is folytat61ag szerkesztette, és azt' igen
sok értekezéssel, különösen "havi szemlé" -ivel élén-
kitette.

Dr. Pollák János szerkesztette a) a "Reli-
gi6"-t, b) az lSsaerkesztése alatt folytattatik a "Ma-
gyar egyetemes encyclopaedia.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, a )

Dr. Ru z sic s k aMLKJIHGFEDCBAJ á nos kiadott egy önáll6
munkát az "egyház szervezete- és alkotmányá"-r61. 8)

Dr. La u b h u im e r Ferencz a "Religio" fo-
ly6irat mellett flSmunkatárs volt.

Dr. Hat a 1a P éte r szerkesztette a) az "Egy-
hazi Lapok"-at, melyekbe b) több rendbeli érteke-
zést irt.")

Báró II o r n ig K á ro ly tanárhelyettestöl több

5) "A polgári házasság." Budán, 1868.
B ) II .korkérdés. 1868. "A polgári házasság." Esztergomban. 1868.
') a) "Religio." Kath. egyházi s irodalmi folyóirat. b) "Magyar

eeyétetbes encyclopaedia." Kiadja a Szent-István-Társulat.

8) "Röpirat. Egyház, annak szervezete s alkotmánya." Pest,
1'868.

9) a) "Egyházi Lapok" kath. tudományos és társadalmi foly6-
irat. Ll-Lk évfolyam. Pest 1868. b) 1) "Az íeraeliták utolsó napjai Egyip-

tomban"; 2) "Miseruhák" ; 3) "Az Ur Jézus születésí barlangja Beth-
lehemben"; 4) "Hogyan értelmezendő az egyháznak a Ssenrirás isteni
eredetéről sz616 dogmája"; 5) "Püspökválasztás a kereszténység első
századaiban"; 6) "Jákob jövendölése,"
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tu'domá nyos értekesés jelent meg az egyházi foly6-
iratokban. 10}

A jog tud om á nyi .k ar b 61 :
Dr. Wen z e l G II S t á v értekezést irt "Visegrád

egykori dicsöségév-röl. 11)

. Dr. Ka r v a s sMLKJIHGFEDCBAy Ágoston elkészité "a vál-
t6jogi eljárás" II. kiadását. 12)

Dr. Paulel' Tivadar a) két életrajzi és b)
több büntetőjogi esikket irt. Sajt6 alá bocsátá a
"bÜllteWjogtan"-nak II. kiadását. 15)

Dr. Ko n e k Sándor a) ujra átdolgozá "stati-
stikai kézi könyvét;" b) irt két akadémiai értekezést
és több kisebb rendü dolgozatot a statistikai és nem-
zet-gazdasági közlönyökben 14).

Dr. B ain t ner J á nos megírá "az ausztriai
magánjog alaptanai" Ill. füzetét 15).

'0) a) "Az egyház s polgárisodás", (Hettinger után) a "Religio"
1-25. számaiban 1868 j b) "A házasság eszméje keresztény szempont-

ból", a "Családi olvasmányok"-ban. Kiadja a Szent István-Társulat.
Pest, 1868.; c)"A kath. házasság hittani és társadalmi jelentőségében."

Az "Egyházi Lapok" II. évfolyamának 3-- 6 füzeteiben ; d) "A népek-
tatás ügye, lkülönös tekintettel a sz. korona alatti országokra." A

"Piros könyv" I. füzetében. Kiadja a Szent-István-Társulat. Pest, 1868.
") "Visegrád egykori fénye és dicsősége." A m. történelmi tár-

sulat "Századok" czimü közlönyében. U. évfolyam VI. füzet, 1868.

12) "A magyar váltójogi eljárás." Második, ujabb legfölsőbb ren-
deletekkel bővitett kiadás. Pest 1867.

13) a) Schreiner Gusztáv, a "Jogtudományi Közlöny" 5. sz.
1868; és Virozsil Antal, ugyanott 23. sz. 1868. b) A "Magyar egyete-

mes Encyclopaedíáv-ban.

14) a) "Az austriai-magyar monarchía statistikai kézi könyve."

Az ujabb víszonyak szerint teljesen átdolgozva II. kiadás. Pesten
1868. - b)' "A nemzetek szellemi élete a parisi világkiállitáson", aka-
démiai, és "a magyal' korona országainak legujabb népesedési mozgal-
mai," székfoglaló értekesés. Megjelentek az "Értekezél\.ek"-ben a törvény-
tudományi osztály köréből. Kiadja a m. t. akadémia Ill. és IV. sz. 1868 .

•5) "Az ausztriai általános magánjog alaptanaí tekintettel a ró-
mai jogra" stb. Pest 1868.
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Dr. Kautz, Gyulától megjelent a) "a nem-
zetgazdasági eszmék fejlödési története Maglyaror-
szágon". E munka a Fáy- alapitvány ból a m. t.
akadémiától 1500 ftrnyi pályadijt nyert; b) több
jogtudományiMLKJIHGFEDCBAés közgazdasági érkezés 16).

Dr. Hoffmann Pál a) megirá "a/romai jog
történelme- és institutioi"-nak első kötetét ; .b) kiadá
most más harmadszor, a" romai jog magánrendszeré" -t;
c) irt egy akadémiai, és több más jogtudományi ér-
tekezést; d) "a romai jog külszerü történelme" -és a
"romai perjog' munka alatt van 17).

Dr. Ma t l e k o v i esS á n dor la ) különféle
többnyire közgazaaságra, 'neveeetesen "Magyarország
anyagi érdekeire" vonatkozó czikkeket irt egyes na-
gyobb napi lapokban, különösen a "Századmik"-ban;
b) sajt6 alatt van "Pénzügy tan "-a.

Dr. Wenzel Tivadar egy önálló munkát irt
a "magyar magánjog"-ró1.1S

)

Dr. Schnierer Gyula több rendü értekezé-
sen kivül a polgári perrendtartás köréböl a} sajtó
alá bocsátá "A jelzálogi és telekkönyvi 'rendszerek

16) a) "A nemzetgazdasági eszmék, fejlISdési története és be-

folyása az álladalomra Magyarországon. " Koszoruzott pályamunka. Pest,
1868; b) 1. "Jogtudomány és nemzetgazdaságtan." Akadémiai értekesés
1868. Megjelent az "Értekezések"-ben a törvénytudományí osztály
köréböl. Kiadja a m, k, akadémia. V. sz. Pest, 1868. b) 2. Közgazda-

sági értekezései a nagyobb politikai lapokbau jelelltek meg.

1 ') a) "A romaijog történelme és instituti6i." r. kötet. Pest, 1868.
b) "A romaí magánjog rendszere, mai érvényében." IIr. kiadás. 1868;
c) 1. "Cicero civilistikai vidbeszédei jogtaní szempontból tekintve." Aka-
démiai értekezés, sajt6 alatt van; c) 2. a többi jogtaní értekezés kü-
l3nféle foly6 Iratokban jelent meg

18) "Magyal' magánjog." Pest, 1868.
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elméleté"-t. A m. t. akademia által koszoruzott pa-
lyamü.")

Az orvostudományi karból:

Dr. Bal ass aMLKJIHGFEDCBAJ á nos háromrendü orvostudo-
mán yi czikket irt'") ;

dr. ZIa máI V il mos egy értekezést "az ál-
lattenyésztés fontossága- ésjelenlegi állásáról Magyar-
országban "21);

dr. Len h o ss é k J ó zs e f háromrendü orvos-
tudományi értekezést"):

dr. Jen drá ss ik Jen ő egyet.")

Dr. Linzbauer Fel'enez egy munkát irt "a
magyar korona országainak nemzetközi egészség-
ügyéről. "24)

Dr. Kor á nyi Fr igye s haromrendü orvos-
tudományi czikket irt25

) ;

19) a) "Észrevételek a polgári törvénykezési rendtartás javasia-
tára." Czikksorozat a "Jogtudományi KÖzlöny"-ben.

20) a) "Az állandó vizfürdő hatása zúzott sebeknél." "Orvosi He-
tilap" 1867,30. és 32. sz.; b) "J6 sikerrel végzett petefészek tömlö kiirtá-

sának egy esete." "Orvosi Hetilap" 1867.42. és 43. sz. ; e) "Ujabb adatok
a gége felhasításának mHtételéhez." "Orvosi Hetilap" 1868.1., 2., 3. sz.

21) "Az állattenyésztés fontossága s jelenlegi állása Magyaror-
szágban." A magyal' tudományos akademia természettudományi osstá-
lyának értekezései közölt. 1867.

22) a) "A közép idegrendszer szürke állományának és az egyes
ideggyökök eredeteinele tájviszonyai. " "Értekezések" a természettudo-
mány körébdl, kiadja a m. tud. akadémia. II. szám; bJ "A nemző ré-
szek rendkivüli kifejlődése egy négy éves fiunál." "Orvosi Hetilap" 34
szám; e) "Santol'Íni viszeres fonatai férfíunál." (Plexus venosi Santorini
in viro.) A magyal' orvosok és természetvizsgál6k XII. Rímassombat-
ban tartott naggyülésnek évkönyveiben. Két ábrával.

23) "Két uj szemmérészeti mőd." A magyItI' tud. akademía ter-
mészettudományi osztályának értekeséseí Mzött. 1867. 49 lap. három
k<lmetszetü táblával.

24) "A magyal' korona országainak nemzetközi egészségügye az ,
egyes igazgatási tárgyak fejlődésének történetével." Pesten 1868.
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Dr. Balogh Kálmán öt orvostudományi ér-
tekezést és több rendü átdolgozásokat, könyvismer-
tetéseket, lap szemelvényeket és tárczaczikkeket25

);

dr. B 6 kai J á nos egy orvostani czikket,")

Dr. Poor Imre szerkeszté a) a "Gy6gyászat"
czimti foly6irat már nyolczadik évfolyamát, melyben
b) több értekesés és czikk jelent meg t<51e.28

)

Dr. Patrubán Gergely irt két rendű ora
vostudományi czikket, 29)

:3) a) "Gyujtogatás egy este." Orvosi felülvélemény a tett besz!-
mithatása hánt. Orvosi Hetilap köaegéaeségügyl és törvényszéki or-
vostani mellékIete, 1867.4. sz.; b) "Adatok az idegk6rtan köréből."

"Orvosi Hetilap" 1867 38. és 39. sz.; c) "Baloldali mellhártya-Iesad-
mány gümös mellhártyalobbal."ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r vo s i Hetilap 1867, 48. sz.

20) a) "Kisérleti tanulmányok a mérgek hatásáról az állati sser-

'vezetre." 1. Sarkvirága!. " O r v o s i Hetilap" 1867. 49. sz. II. Légenysa-

vas szeral. Ugyanott 1867, 5 0 . sz.; b) "Az orvosi nevelés rendszere
Angol- és Francaíaorseágban." "Orvosi Hetilap" 1868, 5., 6., 7., 10.,

14., 16., 20. sz.; c) Megemlékezések Velpeau, ugyanott 1867, 41. sz.,
Rayer, ugyanott 1867. 47. sz., Flourens, ugyanott 1867. 51. sz., Bezcld,
ugyanott 1868. 13. sz. és Serres fölött, ugyanott 1868, 15. sz.; d) A
azíntelen vérsejteknek az edényfalakon való keresztülbuvása a lobbal
és genyedéssel mily viszonyban áll. "Orvosi Hetilap" 1867, 25., 26.,
27. és 30. sz.; e) Az orvoskari kültagok intézménye a pesti ldrályi

egyetemen. "Ol'vosi Hetilap" közegészségügyi és törvényszéki orvos-
tani melléklete. 1868. 3. sz. - Átdolgozások, könyvísmertetések, Iap-

szemelvények és tárczaczikkek az "Orvosi Hetilap" hasábjain.

2') "Adatok a végbél habarcz felismeréséhez és gy6gykezelésé-
hez." Orvosi Hetilap 1868, 31. sz.

28) a) "Gyógyászat", vagy is az orvostudomány hazai és kül-
földi fejlődésének, különösen II gy6gygyakorlatnak közlönye ; b) 1. "A
járván)'os koponyagerinczi agghártyalob", és 2. "Az alapí aggbár-
tyalob és heveny szemcsés gümösödés egy esete" felől és 3. még több
államorvosi és irányczikk.

29) a) A "központi ojt6-intézet rendezése végett II magyar kir.
belügyminii;teriumhoz benyujtott fölterjesztés. " Orvosi Hetilap höz-

egészségügyi és törvényszéki orvostani melléklete. 1868, 1-ső számMLKJIHGFEDCBAi

b) A budai császárfürdői ivMorrás sséasavas mészéleg tartalmának
gy6gytani értéke.

2
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dr. K o v ács J 6 z s e f egy orvostudományi ér-
tekezést,"]

dr. B at iz fal v y S á m u el két rendbeli köz-
leményt a testegyenészet köréböl,")

dr. Navratil Imre a) egy önálló munkát

"Sebészi műtéttan" és b) három orvostudomanyi ér-
tekezést.")

. dr. F 1eis ch er J 6 z s e f egy orvostudomán yi
czikket.")

Dr. B e k eGy u 1á nak munkája: "Fülészet".
Kézi könyv, sajt6 alatt van .

. Dr. Hasenfeld Manó irt egy értekezést
"Szliács földtani viszonyairól", 54')

dr. Lu m nic z e r S á n dor egy orvostudomá-
nyi czikket.")

A bölcsészettudományi karból:

Dr. Jed 1i kMLKJIHGFEDCBAÁ n y o s értekezést irt a "csöves
villámszedöröl. 56)

'O) Légcsünyitás gégevizenyő s a gégeizmok bénultsága miatti

fuldoklásért. gyógyulás. "Orvosi Hetilap" 1868, 20. és 21. sz.

31) a) Gyakorlati közlemények a testegyenészet köréből. "Or-

vosi .Hetilap" 1867. 48. 8Z.; b) Gyakorlati köz.lemények a testegyené-

szet köréb öl. A magyar orvosok és természetvizsgálók XII., vagyis

rimaszombati nagygyülésnek évkönyvében. 1868. 235-239. 1. (Az 01-

dalgörnyéről, csipizü1eti lobról és a dongalábról.)

!2) a) "Sebészi műtéttan." Pest, 1867.; b) 1. Hangszálagfekély,

vizenyő, légcsömetszés, halál. "Orvosi hetilap" 186844. sz.; b) 2. Hús-

dag (sacroma) a gégében, villamégetés a saájon át, gyógyulás. "Or-

vosi Hetilap" 9. és 10. sz.; b) 3. "Ein Fali von Epithelialkrebs im

Kehlkopf. cc· Wiener medicinische Presse. 1868.

") "Adat a méhlepény betegségeinek kóroktanához." Orvosi He-

tilap. 1868 17. sz.

") "Szliacs földtani viszonyai." A kir. magyar természettndomá-

nyi társulat közlönye. VII. köt. 3. f. 1868.

3.) "A sipcsont ujdoncsontalanú fekélye, a csontalap levésése

által gyógyulás." Orvosi Hetilap. 1868, 27. éa 28. sz. .

38) Ezen értekezést szerző a magyar orvosok és természetvizs-
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Dr. Marg6 Tivadar kiadott egyönállómun-

kát az "általános élettan "-r61,57)
Dr. Toldy Ferencz ez évi irodalmi mííkö-

désének terményei: a) "A magyar nemzeti irodalom-
történet tankönyve" II. kiadásban, am. t. akadémia

által a nagy 200 arany jutalomdijra méltattatott; b)
Irodalom történeti olvasó-könyv ; c) Emlékbeszéd Ciu-

czor Gergely fölött; d) Nemzeti történelmünk kez-

detei; e) Összegyüjtött munkáib6l két kötet.")

Dr. Thán Károly a) még 1867 irt egy érte-

kezést "a szénéleg-kenegröl", mely a bécsi császári

akademia által 1868-ban aLiebenféle alapitványb61

450 ftnyi díjjal jutalmaztatott ; b) a m. tud. akade-

miában tartott értekezése "a harkáriyi kénes hévviz
vegyelemezésév-röl sajtó alatt van. 59)

Dr. II o r v á th Cyrill három rendü philoso-

phiai értekezést irt."}

gál6k nagygyülésén Rimaszombatban tartotta az általa összeállitott
"csöves villámszedőről", és megjelent a magyar orvosok és természet-
vizsgál6k XII. nagygyülésének munkálataí közt 1868.

") "Általános állattan." r. rész. 202 fametszettel. Pesten. 1868."

88) a) A magyar nemzeti irodalom-történet tankönyve a legré-
gibb időktől a jelenkorig rövid előadásban. II. javított kíadás , két

kötetben. Pest, 1868; b) Irodalom történeti olvas6könyv, vonatkozás-
sal a m. irodalom történetére. 1. köt. Pest, 1868; c) Emlékbeszéd
Czuczor Gergely felett. M. akad. Évkönyvek IX. köt. 1868.; d) Nem-
zeti történelmünk kezdetei. Szúzadok II. foly. 6. fűz. 1868; e) Toldy
Feronea összegyüjtött munkái.!. és II. köt. Pest, 1868.

3.) A fönemlitett értekezés "a szénéleg-kenegről" német nyel-

ven ezen czim alatt: "Übel' das Kohlenoxysulphíd" a Liebig-féle An-
nalen del' Chemie und Pharmacia Suppl.-bd. V. jelent meg először,
melyből egyéb leülföldi lapok is átvették.

40) a) A philosophiai módszerek akadályair6I. M. t. akademía

értekezések VII. sz. Pest, 1868; b) Subiectivismus és determinismus a
philosopliiábun. "Egyházi Lapok" 1.. III., VIII. és IX. füzet. Pest,

1868.; c) Birálat dr. Bauer Imre ily ezimü mnnloija fölött: "A philo.

2*



soph ia torténelme.; 1. füzet. Pest, 1868. A "Független Lapokv-ban

174. sz. 1868.
41) Magyarország történetének kézi könyve Ill. IV. és V. rész.

A mohácsí csatától II. József császár haláláig 1526 -1790. Pest, 1868.MLKJIHGFEDCBA
U ) a) "Corpus Juris Attici", graece et latine. Fasciculus 2-8.

Pestini et Lipsiae sumtíbus Guilelmi Laufferi. 1868 j b) 1. "Solon adó-

törvényeiröl"; és 2. "Adalékok az attikai törvénykönyvhez." Az "Ér.
tekezések "-ben a nyelv és széptudományi osztály köréböl. Kiadja II

m, t. akadémia. Pest, 1. sz. 1867, és II. sz. 1868. 3. "Az attikai törvény'
könyvröl." "A nyelvtudományi Köalemények "-hen, Kiadja a m, t. aka-
dcmia nyelvosztályának bizottsága VI. kötet. II. füz. Pest 1868 i

e)ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAT o IO A W V E W V T ip /Y! ,u a , A K ) . fH , ,~ czimű görög hírlapban. eSi.
sz. 1868 és 'A v é t fH y . t a gy' T O U 'A C H Y.O Ű 8 ~ y .a io u Ugyanott 372. szám

1868.
43) a) j,tlz. Margit IV. Béla király leányának házi állásáról."

Az "Archaeologiai Közlemények" VII. kötetében 1868; b) "a barlan-
gokról, nevevetesen a magyarhoni lakott barlangokról'' ; ugyanott c)

"A pozsonyi káptalan újabban talált egyházi ékszerei" és d) "Az öS-,

:It e r é k gyá r t 6 A 1a j o sAr p á d t61 megje-

lent folytat6lag "Magyarország történetének kézi
könyve." 41) .

Dr. T é Ify Ivá n a) kiadá a "Corpus Juris
Attiei" görögül és latinul; b) irt több rendü tudo-

mányos értekezést; c) kettőt görög nyelven.")

Dr. R 6 mer F 16 ri s szerkesztctte az "Arehaeo-

logiai Közlemények" VII. és a "Gy<Sri történelmi és
régészeti Füzetek" IV; kötetét, és irt több értekezést a
műrégészet köréböl.")

Dr. Ri e d l Sze n d e a) a m. t. akademia által

kiadott "Reguly hagyományai"-t a német tudós kö-
zönség számára átdolgozta. Sajt6 alatt van Berlinben;

b) Szerkesztette az "U ngarische Revue" czimű év-
könyvet Sajtó alatt vau Lipesében ; c) "Német n y e lv -

tan "-~),nak Ill. kadá"át sajtó aht rend.ezte; d) számos

tanügyi é.i irodalmi ezikket irt a "Független Lapok"-

ban.
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Vám b é r y Ar mMLKJIHGFEDCBAin irodalmi mííködése : a)

"Csagatai nyelvtudományok" ; b) "Vázlatok Közép-
Ázsiából " ; c) "V ándorlásaim és éleményeim Perzsiá-

ban"; d) többrendű ethnographiai és politikai dolgo-

zatok.")

Dr. Szepesi Imre irt a) több latin alkalmi

versezetet ; b) egy akademiai értekezést "jelen vi-
szonyainkr61 az ő-classicai irodalomhoz"; c) elkészité
"elemi latin nyelvtan "-ának X. kiadását; d) kiadá
a "régibb és ujabb egyházi 'énekek'f-et ; e) sajt6

alatt van: "Ellenbirálatok 'I'élfy ~ános által a "N yelv-
tudományi Közlemények" VI. kötetének I. füzetéhen
1867-ben közrebocsátott birálatára Szepesi Imre

odainak.")

régi agyagmiveltség viszonya a történelemhez. II ~ "Századok" II. fo-
lyamában. 1868.

44) a) "Csagatai Nyelvtanulmányok", az angol k. Keleti Tár-
saság párt:"gása alatt. Csagatai nyelvtan-, chrestomathía- és csagatai
frenczia-német szótárral. Lipcse, 1867 j b) "Vázlatok Középázsiáb6l."
Egy ethnographiai és politikai munka, Az eredeti angol nyelven, de

egyszersmind magyar-német fordításban. London, ,1868 j c) "Vándor-
Iásaim és éleményeim Persiában." Az eredeti magyar nyelven. Német-
angol fcrditásban is. Pest 1867 j d) "Eine ungarische Kasíde" anémet

keleti társaság évkönyveiben. Egyéb dolgozatai a németországi, angol
és amerikai foly6iratokban jelentek meg.

,45) a) 1. (Ide honoribus Reverendissimi ac Magnifici Domini Aloysii

Roder, metropolitanae ecclesiae Strigoniensis Canonici ad honores. re-
giae ac celeberrímao Universitatis Pestiensis Rectoris, quum altissima
gratia cathedralis ecclesiae Magno- Varadinensis Canonicus et B. Ma-
riae V. de Széplak ad honores Abbas benignissime nominaretur -,XVnI.

Calendas Decsmbres. 1867. 2. Vota pro felici partu Augustissimae
Dominae Elisabet hae Hungarorum Reginae, coniugís :suae Maiestatis

sacratissimae Francisci Josephi, Austriae Imperatoris et Regis Hun-

gariae Apostolici.A Seholis Piis nuncupata Pestini. Quiuto Idus Apri-
les. 1868.3. Genethlíacon Senerissimae Principi Austríae Mariae Valeriae,

tiliae augustissimorum Parentuni Francisci Josephi Austriae Impera-
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Dr. F.eMLKJIHGFEDCBAIIet á rEm i 1 szerkesztette a "Fürdői
Lapokv-at.")

Dr. Bud e n z J ó zs ef egy értekezést irt "a
magyar és finn-ugor nyelvbeli szójegyzésekröl.")

Nag y 1v á n első könyvtári őr a) befejezte a
"Magyarerszág családai" czimíí 12 kötetes munká-

ját; és b) irt több történeti közleményeket.")

Dr. Már kiJ ó z se f könyvtári tiszt szerkesz-

tette a) a "Népnevelők Lapjá" -t ; b) közrebocsátá a m.
kir. egyetem és Pestváros könyvtáraihoz a "Jogi és

államtudományi mutató" II. füzetét.

Ily termékeny, jutalomdíjakra is méltatott iro-
dalmi mííködés nem fényes napok-e földeritve egye-

münk egén a tanárok tudománya .áltaI, és biztosan
hajtva főiskolánk hajóját az egyetemes: magasabb
tudományos műveltség kikötője felé?

toris et Regiti Hungariae Apostolici, et Elisabethae .Imperatriois et

Hungarorum Reginae. Dicatum a Scholis Piis. Pestini Decima Calen-
das Maias. 1868. - b) Jelen viszonyaink az ő-classícaí irodalomhoz.

Rövid kivonatban megjelent a m , t. akademia "Értesitő" jének máso-
dik évfolyamu 9. és 13, számában 1868 jegész tetjedelmében pedig
Bécsben 1868. - c) Elemi latin nyelvtan gyakorlatilag előadva a
tanuló ifjuság használatára. X. kiadás, Pest 1868. - d) Régibb és

ujabb egyházi énekek négy szerepre alkalmazva ónba vésett hangje-

gyclIkel. Pest 1868.

'0) "Fürdői Lapok"~heti közlöny a gyógy- és fiirdőhelyek, fü r-

dői társasélet és természettudományok köréböl a nagy közönség szá-

mára. 1868 ..

41) nA magyar és finn-ugor nyelvekbeli ssóegyeaések." A m. t.

alcademiaí nyelvtudományi bizottsága által kiadott "Nyelvtudományi
Közlönyök"-ben. VI. köt,

4S) a) "Magyarország családai" caímerekkel és nemzékrendí

táblákkal. Pótlék-kötet. Pest 1868 j b) Megjelentek a m. történelmi

társulatnak "Századok" czimü foly6iratában, és a "Vasárnapi Uj-

5ág"-ban.
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A mi az egyetemi élet másik tényezöit - a
tan u 16kat - illeti, azok szá:mae következő vala:

az első félévben volt:
a hittudományi karban

a Jog" "
az orvos"
a bólesészet "MLKJIHGFEDCBA

"

75 rendes

1088 "
428 "
91 "

31 rk.

51 "
20 "

"
Összesen 1682 rendes 102 rk.

Azonfölül volt:
gy6gyszerészeti tanuló 101
sebészéti tanuló 184
szülészeti tanulönö 76

Mind összesen tehát 2145
A második félévben:

a hittudományi karban

a jog " "

"

75 r,

1045 r. 7 rk.

395 -" 37 "

82" 8"
az orvos "
a bölcsészet "

"

Összesen 1597 r. 52 rk.
Azonfölül volt:

gyógyszerészeti tanuló
sebészéti tanuló
szülészeti tanulónö

91
150
97

Mind összesen 1987
Jelentékeny szám, kisebb ugyan a bécsi egye-

teménél, hol az 3000-nél többet tesz, de nagyobb a
prágaiénél, hol az 1442-l'e megy, nagyobb abiroda-
lom egyéb egyetemeénél. .

Az egyetemi tanulők ezen jelentékeny számából
nemzetünk tudományos. müveltségének egyre emel-
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ked6 növekedésére reményt és örömet merithet mín-

den hazafi, kivált ha a számhoz arányosnak tapasz-
talja a tanulők tudományszomjas szorgalmát. Mert
mind hiában, miként a sejt csak ugy telik meg méz-
zel , ha a méhe elfáradni nem tudó szorgalommal

hordja össze és dolgozza föl a virágok nedvét : ugy

gazdagodik föl a tanuló elméje is a tudománynak
kincsével , ha lankadatlan erőfeszitéssel gyüjti az

elöadásokból és könyvekből a tudomány-anyagot és

dolgozza föl beható öntanulmányozás által, emellett

meg nem felejtkezvén arról soha, hogy tudománya
szilárd alapot csak azon fonsöbb örök igazságokb6l

kap, melyek Istenhez emelvén a lelket, midőn az
elmét megvilágositják, a szivet is nemesitik.

Mindig szerettem hinni, miszerint azon lábra
kapott hir, hogy sok egyetemi tanuló épen nem tartja
káros dolognak az előadásokat kerülni, és az azokra

kijelölt drága, soha vissza nem hozható időt hival-
kodva eltölteni, üres szőbeszéd , mely alapját csak

igen kevesek önviseletében találja; mert jól tudom,
hogy mily hajlandó a világ egyesek tévedéseit min-

. dig az illető egész testületekre fogni.

Hogy e hitemben nem csalatkozom, bizonyit ja

egyrészről azon kevesek száma, kiknek egyedül a

jogtudományi karban a leczkekönyvi aláirás ha-
nyagságuk miatt végkép megtagadtatott, mert az

mind a két félévben nem megy többre 30-nál, - az
orvos- és bölcsészettudományi karban ily megtaga-

elás szüksége elő sem fordulván; - midön másrész-
ről a letett államyizsgálatok, a tudori szigorIatok és
a képesitési oklevelek kiérdemelésének örvendetes

eredménye, a kitüzött pályakérdésekre versenyző
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munkálatok deréksége, az egyetemi könyvtárban
olvasák számának szaporodása, az egyetemi ifjuság
kebelében létesö "önképzé$ társulatok" munkássága
épen azt bizonyitja, hogy ar, elöadások szorgalmas
látogatásával összekapcsolt öntanulmányozás tanu-
lóinknak, - a potiori fit denominatio, - melegen
kedvelt foglalkozása volt.

Mert ime a lefolyt tanévben jogtörténelmi ál-
lamvizsgálatot tett . 227

bir6ságit 215
államtudományit. 133

összesen 576 tanuló-o

A tudoroztatást illetőleg a lefolyt évben:
általános jogtudorrá lett . 26
polgári jogtudorrá "JIHGFEDCBA 1 1

orvostudorrá" 4 0

sebésztudorrá " 8

vegyésztudorrá " 3
bölcsészettudorrá " 4

Hittudorrá a lefolyt tanévben senki sem avat-
tatott. Ennek okát kutatni nem akarom. Nincs is
annak itt helye, Csak érzelmeimnek adok kifejezést,
ha afölött szivemet elborultnak mondom.

Mesteri oklevelet nyert:
a sebészetböl
a szülészetböl
a szemészetböl .

a fogászatb61
a gyögysseréssetböl

polgári sebész lett
ssülésend . .MLKJIHGFEDCBA

.-

1 4

7
2

1

34
33

. 170
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A lefolyt tanévben a -tud o ro áll Y o s pál Y á-
z á s is szép eredményt mutatott föl. Ugyanis mind

a négy karban együttesen 15 pályatétel vala kitüsve,
melyekre 21 munka érkezett be. A hit-, jog- és or-

vostudományi karnak egy-egy tétele nem talált ver-
senyzöre. A beadott munkálatok szép tanuságot tesz-

nek azon előmenetelről, melyet az egyetemi tanulők

a tudományok némely szakaiban tettek; és habár
összehasonlítva az egyetemi tanulők számát a pályá-

z6k számaval, több pályásó aemulati6ja mutatkoznék

kivánatosnak : de a versenyző munkálatok belbecse

általéban dicséretesnek, sőt az egyik jogtudományi
a kinyomatasra is méltőnak itéltetvén, nem csak pó-
tolja a szám többségét, hanem fényes bizonyságot
tesz az egyetemi tanul6k tudornényes aspiratióiről

szintugy mint szép tehetségeiröl. A fönjelzett, ki-
nyomatásra méltónak itélt dolgozat "a báni méltó-
ság"-r61 csakugyan napvilágot is Iátott.") Fényes

trophaeuma ez nem csak a Kor b u 1y Imr elV.

éves jogtanul6 által kiviv ott győzelemnek, hanem a
sikra szállt 20 ifju viaskodó dicsteljes versenyzésé-
nek is. '

A koszoruzottak nevei tudomány-egyetemünk

ujjáalakitásának emlékünnepén kihirdettettek mind-
nyájunknak öromüdvözlései és azon hő kivánalmai

közt, hogy mindenkor győzelem koronázza egész

életökön át j6 törekvéseiket.
Mikép hallgathatnám el e helyen azon szép

49) "A báni méltóság" tekintettel a horvát-, dalmát- és tótor-

sságMLKJIHGFEDCBAi nem leülönben a szörényí, bosnyálcorseágí, stb. báuságok törté.

nelrni s közjogi viezonyaira. Koszorusott pályamű. Irta Kor b II 1 y

1 III r e. Pest, 1868.
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áldozat-készségét, melylyel dr. Wagner János, a
belgy6gyászat-tanb61 kitüzött pályakérdésre két jeles
jutalomra érdemes munka érkezvén be, de a Pas-

quich-féle 50 frtnyi jutalom csak egy levén, sajátjá-

ból 50 frtot nemeslelküleg fölajánlott, hogya ver-
senyzők mindegyike elvegye a dicsöség mellett fá-

radságának jutalmát?
Mid6n most már az egyetemi tanulők azon t á r-

sas éle t é r Ö l akarok sz6lani , melyet tudomá-
nyos kimüvelésökre saját körükben kifejtettek: leg-

először is a központi papnövendékek e nemü társu-

Iatáról kell megemlékeznem,mely a szerény "Magyar
isk o 1a" név alatt a szomszéd papuövelde csendes

falai közt már 38 év óta gondosan ápoltatva virág-

zik, mint a zajtalanul folydogál6 csermely csendesen
öntözve és szépen fejlesztve partjainak mosolyg6

virágait. Én is mint papnövendék ezen iskolának

tagja és jegyzöje voltam; minek reminiscentiája ne-

kem még mindig édes és hálás! Mint mindennek,

ugy ezen társulatnak is szerény vala kezdete. Mi

máskép nem is lehetett; mert hiszen az csak néhány
lelkes, a magyar tudományos egyházi müveltségért

hön lángoló kispapnak volt műve; de hiven symbo-

sumához "fejlik idővel" szépen fejlett a gyenge nö-
vény évenkint irodalmi terménynyel kedveskedvén

az egyháznak és hazának.") A lefolyt évben Wise-MLKJIHGFEDCBA

•

60) Az 1825-ben megindult nemzeti ujjászületés a hazafias ér-
zelmü pesti növendékpapokat is csakhamar tettre busditá. 1830. pün-

kösd havának 31-kén oly egylet alaldtásán tanakodtak, melyben az
egyházi irodalom terén a magyar nyelvet minél tökéletesebben • elsa-

játithassák. "Kifakac1t, igy szól erről a későbbi jeg'yzőkönyv, a munk ás
honszeretetnek gyönge esirája kebleikben, és egy szent vágytól ihletve

gondolkodni kezdének, miként seentelhetnék ők is csekély erejöke t
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man "A tudomány öszhangzásban a kinyilatkoz-
tatással" czimü munkáját fordítá magyarra.")

A jogtudományi kar tanulői is ujra megkisér-
lették a mult tanév alatt kebelökben egy "önképzö
társulat" megalákitását. Be is nyujták tervrajzát az
egyetemi tanácsnak, mely azt helybenhagyás végett
a magas ministeriumhoz fölterjeszté. Semmit sem

szeretett hazájoknak. " Az uttörök valának: Ambrus Sándor, Andrássy

Antal, Boross Károly, Bossnyák Imre, Bors Imre, Csajághy Sándor,
Czukovics Vineze, Farkas Károly, Horváth Mihály, Ihász György, La-
banez Sándor, Körmöczy Imre, Mráz MihMLKJIHGFEDCBAi ly, Munkácsy Sándor, Nagy

János, Somogyi Károly, Szilva Lászl6, T6th György. Elvégre az igaz,
szép s j6 igéje e lelkes körben testté lön, és sikerült Dertsik János
apát- és esztergomi kanonoknak, a nevelo- intézet érdemteljes igazgat6-
jának közbenjárása folytán az engedélyt Rudnay herczeg-primást61 ki-
nyerni, s sz. Jakab hava 1-én Ihász György az első elnök ünnepélyesen
elfoglalá székét. Időjártával a nyelvtani ismereteket terjesztö egyszerU

"Magyar Iskolából" "Gyakorl6 Iskola" lőn, mely az ekként elsajátitott
nyelvtani szabályokat,kiválta sz.atyák munkáinak forditása által már gya-
korlatilag is alkalmazá j mig végre, bizonyára az országban egyre élénkülő
társas élet és tudományosság hatása alatt, s részben a nemeskeblü Guz-
mics Izidor buzditásai közf kebelében megerősödvén, nyilvánosan müködő
irodalmi társulattá fejlődött. Vasárnaponkint fölolvasott, s rendszeresen

megbiráIt dolgozataik közöl számosat részint foly6iratokban, részint
n egy ven két köt e t re menő munkálata'kban tettek közzé i minők a
sz. atyák számos kísebb iratainak fordításán, eredeti hittani értekezé-

Beken s több siker ült költeményen kivül; a legjelesb magyar főpapok

rövid életrajzai j - történelmi értekezések: "Husz János", "A jezsuí-
ták Magyarorszá.gon", "Visszapillantás rem. sz. Pál szerzetére" , "Ka-
Iászok a magyal' történelem mezején'', - több magyar vértanu és hitbaj-

nok életrajza i - nagyobb forditmányok: Hirscher; "Korunk nagy
vallási kérdéseinek fejtegetései, " 1847, 1848, Ruínart, "Vértanuk,"
1856, 1857, Sz. 'Ambrus, "az egyháziak történelméről", 1858, Sz.
Ágoston, "Az Isten városáról" 1859, 1860, 1861, Montalembert,

tISz. Erzsébet élete," 1862. (kinyornatta egri érsek ő exja) - Manahan,

"A kath. egyház diadala" 1864, Balmes "A Protestantrsmus és ka-
tholicísmus , vonatkozással az európai polgárisodásra" 1865, 1866,

De Maistre, "A pápaságról", 1867, stb.
~~) "A. tudomány öszhangzásban akinyilatkoztatássa!. " Irta

Viseman Mikl6s bíbornok, forditotta a pesti növendékpapság ro agyar

egyházirodalmi iskolája. Pest, 1868,



kételkedünk, hogy a jogtanulók lelkesebbjei ísm~t
fölkarolandjak az elkezdett üdvös ügyet és tanuló

társaik közt egy oly életnek lesznek teremtői, mely
a komolyabb tudományos éli irodalmi foglalkozás

áldásait rájok és a hazára árasztanclja.

Az orvostudományi kar tanulóinak "önképzö
köre", megerősittetvén alapszabályai, elkezdé a le-
folyt évben mííködését , hatalmasan támogatva az

illető tanári kar által.

Az egyetemi tanulók tudománybuzgalmáról ta-
nuskodik még azon nagy szám is, melyre a könyv-
tár látogatói fölszaporodtak. 33,697-et mutat föl"a

szorgosan vezetett jegyzék.

De támogatta is a tanári testület maga részéről

a tanulők tudomány-buzgalmát azáltal, hogy föl-
mentett a mult tanév -

1-s6 felében az egész és a féltanclijtól

a jogtudományi karban 97 117

az orvos "" 27 23
a bölcsészet "" 27 13

II-dik félévben

a jogtudományi karban

az orvos" "
a belesészei " "

-------------------------Összesen
tanulót.

Ezen fölmentésele

a jogtudományi karban

az orvos" "
a bölcsészet ;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»

Összesen
elengedését képviselik ; - a

93

24

36 .

304

102

19
10

284

6289 frt 50 krnak

1912 " 5"
1535" 50 "
9737 frt és 5 krnak

quaesturai egész évi
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pénzkezelés tevén 64,697 frt 73 krt, miből az egye-
temi alapba folyt 3347 ft és 40 kr ..

Buzditásul szolgáltak az ösztöndijak is.

Ösztöndijban részesült

a jogtudományi karban 102 tanuló=15,081 ft 32 kr

az orvos ,,' " 32" = 3,716 "

a bölcsészet c, " 18" = 2,785 "

Tudoroztatási ösztöndíj volt

a jogtudományi karban kettő 110 frttal

1
négy 410 "

az orvos" " h árom 515 ,,2%0 krral.

Az ösztöndijak tehát általában tettek 22,727 ft

32 krt.

Mily tetemes összeg! Mily hatalmas buzditás!

Ehez járult még mind a három világi tudomri-

nyi karban 400 frtnál többre menö szegénységi és

betegápolási segélydíj.

A tanul6 ifjuságot lelkesitő testületi szellem is

igen szépen nyilatkozott a 'lefolyt tanév alatt is a

s e g é 1Y z 6 egyI e tek mííködésében. Val6ságos

áldás van azokon, miután azok is áldást terjesztenek,

- a j6tékonyság áldását. Az enyhülést nyert nyo-

mor hálát rebeg; a hála pedig mindig az imának

egy neme, mely az égben meghallgattatik.

A jogtanulók segélyzö-

egyletének bevétele tett 3 arányt. 19,753 frt 26 krt.

Segélyezésre és az egylet

szükségleteire kiadatott 3678 frt 68 kr.

Az egyleti vagyonjelenlegi

.állása tehát tesz. . 3 arányt 16,074 frt 58 kr,



Áz orvostanhallgatóksegélyző-egy letértek pénz-

tári állása e következő:

A) T őkep énztá r.
Mult évi 186%. töke-

pénztári maradék : 200 arany 6812 ft 2 kr, és egy
300 ftos kötvény,

Tőkegyarapodás 1867/s-ban 703 ft 81 kr .

Jelenlegi töke tehát 200 arany 751!) ft 83 kr és egy
300 ftos kötvény,

B) Közpénztár.
Bevétel 1867

/s-ban . . .. 983MLKJIHGFEDCBAft 45 kr,

Kiadás " "segélyezésre és az
egyZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e t szükségleteiré . 8.)0 ft 35 kr,

J e l e n l e g i közpénztári maradék 133 ft 10 kr.
A sebészettan-hallgatók segélyző egyletének

pénsvagyona 2427 ftnyi tőkéböl áll; melynek kamat-
jai segélyzésre szétosztattak.

Az egyetemi dal egy 1et eltérvén kitüzött
szerény de magasztos czéljatől, vállalatokba bocsát-
kozott, rnelyek vagyon-állapotát tönkre tevén, to-

vábbi fönállhatását is nagyon megingatták.
Helyén van itt, hogy még egy-két őszinte szőt

tegyek az ifjuságnak a lefolyt tanévben tanusított
társadalmi é s vallás-er kölcsí viseletéről is.

Tanuló polgáraink társadalmi élete az év kez-
detén különösen a jogtanhallgatók segélyző egylete

elnökének választásakor szokottnál zajosabb és

izgatottabb volt, melynek épen nem helyeselhető
jelenségei az egyetem falain kivül is mutátkoztak;
és habár külsőleg lecsendesedni látszott; mégis néha-

nyan külbefolyásnak engedve folytattákagitatióikat,
majd törvényellenes politikai tüntetésekre engedvén



magukat ragadtatni. Azonban a sokkal nagyobb
számu többség arnugy is távul tartván magát az ily
kisérletektöl , séStov6lag is befolyván, az egyetemi
tanács komolyabb flgyelmeztetésére , mely nehány
tanu16nak szigorubb megrovásáb6l állott, csak ha-
mar csendesség lön,

A mi pedig az egyetemi polgárok vallás-erkölcsi
viseletét illeti: örökké igaz az, hogy vallás-erkölcsi-
ség nélkül nincs valódi haladás sem a tudományban,
sem. a társadalomban. Amannak romjain, ernezek
épülete föl nem emelkedhetik. Azért, ha az egyetemi
ifjuság vallás-életéről azon jelenségekböl kellene
itélni, melyek által az az egyetemi isteni tisztelet
alkalmával nyilvánult: nagyon elszorulna lelkem.
Mert, a ki az egyetemi isteni tisztelet alatt szép tem-
plomunkban körülnézett, az velem együtt kénytelen
volt fölkiált ani : "Multi vocati pauci electi l" "Ubi
populus tuus Domine?" -

De reméljünk jobb jövendöt ; reméljük, hogy
ifjaink belátandják, miszerint "initium sapientiae
timer Domini':"), miszerint "in malevolam animam
non introibit sapientia, nec habitabit in copore sub-
dito peccatísv"}, és miszerint "illa sapientia clara
est, non quae verbis sed quae virtutibus constat. H55) .

A külsö élet fölvirágzása sokat, sőt majd egye-
dül a belső élet épségétöl függ, ez meg azon rend-
szer életreval6ságától, melylyel mííködéseit végzi.
Igy van ez az anyagi világban, igyaszellemiben.
Egyetemi életünk fölvirágzása is sokat függ azon

il) ex. Zs. és Pb. 1,7. H) Bölcs. K. 1,4. H) Greg. Naz. in Apolog.
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tanrendszertöl, mely szerint rnííködését kifejti; de

sokat függ a rendelkezésére á1l6 eszközöktől is, me-
lyek életének kifejtését elősegitik. Mert mindhiában,

legyen bármily ép a test élete, erőt ki nem fejthet,
ha kötvék kezei és lábai.

Ezen meggy8zödésből indulván ki az egyetemi
tanács, legottan elsö ülésében fölhivá a négy tudo-
mánykar tanartestületeit tanreformjavaslataik elké-

szitésére, melyek a korunk tudományos műveltségé-
nek követelményeit teljesen kielégitvén , anyaisko-

lánkat Eur6pa elsőrendű egyetemeinek szinvonalára
emeljék.")

A tanári karok az orvosinak kivételével, mely

tantervjavaslatával még el nem készült, elkésziték

tanreformjavaslataikat, és ezeknek alapjáu az egye-
temi tanács komoly és érett megfontolásután a ma-

gáét.57
) A jelenleg fönnálló rendszert vevén kiindulási

pontul, támaszkodva a tanszabadság elveire, sürgeté

némely uj tanszékek fölállitását, a tanerők szapori-
tását, az államvizsgálatok és tudori szigorlatok ,czél-

szerübb rendezését kivált a bölcsészeti karban, föl-
tünteté intézeteink igen szegényies állapotát, --MLKJIHGFEDCBACelszo-

rult szivem, midőn a k6rodai helyiségek megtekintését
is rectori tisztemhez tartozni hivén, a szűk sebészéti

belgy6gyászati korodába is henyitottam, és mellette
iskolatermet hiábankerestem;) - s8t némelyek teljes
hiányát, - (a többi közt ritkábbnál ritkább csillagdai

eszközeink vannak, ajándékba kapva, de ládákba
pakolvahevernek, mert nincs csillagászati intézetünk};

kiterjeszté figyelmét a tanulmányi és fegyelmi

.6) October 31-kén 16. sz. a, $') Julius 21-kén 1094_ sz. a.

3
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rend körüli intézkedésekre is, sz6val teljes elörajzát

adá azon képnek, melyet anyaiskolánknak magán

kellene viselni, hogy magasztos czéljának teljes mérv-
ben megfelelhessen.

Sem idö, sem hely arra, hogy ezen tanreform -

javaslat részletezésébe bocsátkozzam; csak azon pas-

sust akarom kiemelni, melylyel "fölötte kivánatos-
nak" mondja, "hogy oa hittudományi előadésok nem

csak a papi rend jelöltjei, hanem világi tanulők által
is látogattassanak."

Igen ez fölötte kivánatos; mert a tévely és elő-
itélet mennyi homályos köde oszlanék szét nem egy

világi ifju elméjében és elfogultság szivében, ha meg-

tanulná itt a kereszténység történeti, hitágazati és

erkölcsi igazságait azon a prismán át nézni,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm e ly e t

a kereszténység elveinek tisztán fölfogott szelleme
tart lelki szemei elé.

De más részröl en meg szintén fölötte kivána-

tosnak látom, hogy ifju papjelöltjeinknek alkalom
nyujtassék , miszerint a theologia mellett a világi
tudományi előadásokat is látogathassák. Tudom én

jól, miszerint kell, hogy a theologiának lehetőleg

legerőfeszitettebb és legmélyebb studiuma legyen a
papjelöltnek első és kiváló foglalkozása; de nem

nyujtanak-e a theologia szentélyébe mély ebb beha-

tásra segédkezet a philosophia, a történelem és egyéb
világi tudományok? Nem valának-e a theologia leg-
fönkeltebb láng elméi a világi tudományoknak is cso-

dált aristocratái? Nem hozom föl példaképül az ale-

xandriai iskola Origeneseit, Cyrilljeit, nem a philoso-
phia ama magas de biztos reptü sasát, sz. Ágostont,

nem Nagy~Albel'tet, a természettudományok bámult
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mesterét, csak Wisemannt emlitem föl a legujabb
korból: nem a világi tudományok által támogatott
theologiai és viszont a theologia által megszentelt

világi tudományosság által vitta-e ki azon tekintélyt,
melylyel Angolhon földén a legelfogultabb ellenséges.
elemek közt birt, és melylyel a kath. egyháznak

annyi tiszteletet, emelkedést és dicsőséget szerzett ?
A z ily sokoldalu mélyebb tudományos mfiveltség

megszerezhetése czéloztatott a központi papnöveldé-
nek a tudomány-egyetemnél fölállitásával.58

) -- Ne
buaogjanak tehát itt föl Helicon forr,ásai a nélkül,
hogy papjelöltjeink is azokból arányes mértékben.

ne meritsenek!
Hogy beszédem fonalát ismét fölvegyem a

tanreformjavaslat a magas ministerium kezében van.

Erősen hiszszük, hogy állami életünk uj aerájához
kapcsolt, föiskolá.nkra vonatkozó reményeink, melyek-
nek a mult évi egyetemi igazgató leköszönő beszédé-

ben oly élénk kifejezést adott, nem sokára teljesülni

fognak.

Mert hiszen már eddig is, háIásap. kell elismer-

nünk, sokat tett fönkelt lelkü oktatásügyi ministe-

S8) "Universitas (t. i. Regia Scientiarum Hun,garica) Facult~tes
Philosophicam, Medicam, Juridicam ac Theologicam sinu sua comple-
ctens natum sua eiusmodi est institutum, in quo .Juventus Bonarum
Artium Studiosa non Disciplinas modo, quae tradi ~9lent in Acaderníis ,
perinde condiscere, sed in iisdem, si studia porro etiam pro sequi vo-
luerit,' altíus provehi, et alias ínsuper, quibus illic locus -non concedí-
tur, sibi comparare possit. " (Ratío Educationis publícae per Regnum
Hungariae. Sectio V. Caput 1. §. Ill.) -

"Ut Facultas ista (t. i. Theologica) Universitati restitui postlí-
rninio possít, excitatum est generale Seminarium, in quod Tirones ali-
quot Ecclesiastici síngularí pollentes ingenio e quavis Dívecesí, ut

vires aerarii cuiuslibet tulerint, ad ediscendas Theologicas aut etiam
Phílosophícas Disciplinas traducantur." - Ugyanott Cap. V. S. 132.

3 *
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rÍl.Ílk, mi tudömány-egyetemünk fölvirágoztatásáll

szépen lendit.
Igy a már taval nagyobitott orvosi belgy6gyá-

szatikórodának némely gy6gyszereszközök megszer-
zésére 1027 ft 65 krt, a boneztani intézetnek pedig
egy gorcsö megvételére 200 ft engedélyezet 59);

az állat- és ásványtani intézetekhez egy-egy ta-
nérsegéld állomást 60) ,

a vegytani intézethez pedig egy másodikat rend-
szeresitett 61) ;

ugy szintén rendszeresitett két uj sebészmíítöi
növendéki állomást 378 ft 62) ,

és egy erdélyi hasonnemü állomást 400 frt évi
dijjal 63); .

a növénykerti kisebb üvegháznak melegéghaj-
lati növények szaporitására szolgál6 üvegházzáát-
alakítására 6732 ft engedélyezett 6{) ;

az élettani intézet általányát 600 ftban megál-
lapitotta 65); .

tanársegéWknek és tanulőknak leülföldön valő

kiképeztetésre pénzsegélyt nyujtott 66) ; « t-

a vegytani intézet fölépítéséreJIHGFEDCBA1 1 1 , 1 3 4 ft jelölt

ki 67), és már az épitési bizottságot is kinevezte, és

eljárása szabályait is meghatározta 68) ;
a kisebb költségek pénztárának általányát 7200

ftről 10,000 ftra emelte. ") és igy tovább.

59) 1867 Det. 8-kán 8716. sz. a. - 60) 1867 november 20-káil
13,948. sz. a. - 6') 1868 majus 18-án 7948. sz. ai - 62) 1867 dec.
20-kán 15926. sz. a. - 6') 1867 dec. 20-kán 16068. sz. a. _ 6')

1868 mart. 12-kén 1866. sz. :1.. - 65) 1868 febr. 6-kán 14248. sz. a.
~ 66) 1867 dec. lS-kén 12000. BZ~ a. és augustus 19-Hn 13206. sz.
a. - 67) 1868 jun. 19-én568. eIn. sz. a. - 6S) 1868 sep+. 17-kén
1557. sz. a. - 69) 1868 május 25-kén 7782. sz. a.
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Mindezen intézkedések nem biztos záloga-e azon
készségnek, melylyel a valIás ésközoktatási minister

ur anyaiskolánk emelésére kezet nyujt? Nem előhaj-

nala egy fényessebb kornak, mely egyetemünk egén

nem sokára föl fog ragyogni ?

Hogy kivánalmaink mind még nem teljesültek,
igényeink mind még ki nem elégíttettek, legf<>bb oka

egyetemünk alap értékének elégtelensége. Ez azon

nagy zátony, melyen egyetemi életünknek előre tör<>
haj6ja föl-fölakadt.

Mert ime, midön az egyetemi tanács az egye-
temi alapérték jövedelmének és kiadásának vele köz-
lésére a magas ministeriumot fölkéré 71), az legottan
leküldé azt 70), melyet rövid kivonatban a tisztelt

közgyülés elé terjesztek.

Sommás átnézete
a m. k, tudomány-egyetemi alapérték bevételeinek és

kiadásainak 1868.

Bevétel.

A. C ~rMLKJIHGFEDCBAÜ m ö 1c s ö z <>t <>kék. utá n i ka m a to k b 61.

1. Államkötvények után 122,762 ft

2. Magántökék ,,21,069 " 53 kr

143,831 ft. 5? kr.

ll. IngatIanságok- és h a s z o n v é t e l e k b ő l r

3. A pécs-váradi és bo-

z6ki uradalomb61. . 10,900 ft
4. A zny6várallyai ura-

dalomb61 5,500 "

'0) April 2-dikán 687. szám alatt, - 71) April t7-dikén 5845
szám alatt.
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5. A sellyei uradalomból
6. A dunaföldvári ura-

dalomból

Összesen
7.MLKJIHGFEDCBAA triumszlécsi urada-

lomnál .

mutatkozó veszteségnek

levonásával maradjö-
vedelem

8. A budai egyetemi
nyomdáb61 .

9. A körmöezi papirgyár-
b61

17,500 "

24,00 "

36,500 "

·200 "

36,100 "

10,000 ;,

1,500 "

Összesen 47,600"ft.

C. Tandij-ak és járulékokb61.

~O.Tandijak százaléka. 5,000 ft
í1. A pesti állatgyógyintézeti alapból egy c

ezen intézetnél alkalmazott tanárért

12. yegyesekböl
1,470 "

200"

Összesen 198,101 ft.

Kiadások.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/ . R e n d e s s zü k s é g l e t e k 1 ·e .

A) Tanárok é s hivatalnokok fizetéseire.

1. A hittani kar tanáraira 12.128 ft

2. A jogtani " " 19,320 "
3. Az orvostani kar " _ 30,065 "a)

4. A bölcsészeti kar" 29,355 " b)
5. A könyvtár tisztviselöire 3,465 " e)
6. Az irodai és gazdászati

személyzetre 5,902 "d)

•



7. A tan!rsegélök és hiva-
talnokok Iakbéreire .

8. Helyettesitésekre

39

1.990 ft

720 "

B) Sz o 1g á k fi zet é sei r e
9. A ssolgék, betegápolók

és ápol6nök fizetés eire
10. A szolgák lakbéreiré

----------------------------------------------~

C. Járul ékokr a.

t3. A csanádi papnövel-
dének

14. A beszterczebányai ssé-

kesegy háznak .
. 15. A növeldei alapnak .

16. A vallás-alapnak

17. A tanulmányi alapnak.

18. A varasdi Orsolya-szü-

zeknek .

11. Templomi szükségle-

tekre.

12.Alapítványok-MLKJIHGFEDCBAés ösztön-
díjakra .

102,945 ft

é s lak b ére i r e.

10,512 ft

1,398 "
11,910 ft

1,200 "

4,082 "

360 ft

1,260 "
7,140 " e)
2.799 "f)

1,210 "g)

706 "

a) Ebbe van foglalva a tanársegéldk fizetése is.

b) Ugyszintén itt is. •.
c) Az elsö könyvtári ör fizetésének 400 fttal, a hivatali tiszté-

nek pedig 105 fttal történt fölemelése ebbe még nem foglaltatik.
d) Ebbe van számítva a dijnokok fizetése is.
a) 1. A megszüntetett Theresianumért 6720 ft j 2. A nagyszom-

bati növeideért 426 ft.

f) 1. A budai vártemplom adományozására 1407 ft; 2. a pécs-
váradi apátságért 840 ft: 3. a dunaföldvári apátságért 552 ft.

g) Somogy helységért.
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19. A nemzeti. muzeumi alap-

nak
20. Buda fí5v~í.l'osnak

21. A bozóki elemi iskolá-
nak

22. A pozsonyi gymnasium-

nak
23. Alapitványi és kincstári

közkoltségek fejében .
-----------------------

672 " h)

336 "MLKJIHGFEDCBAi )

8 "

3 "

23,285 ft.

8,788 ft

D ) Ház b ére k r e.

24. A pesti állatgyógyinté-

zet helyiségeiben elhelye-

zett tanszékek és kóro-
dák ért

25. A budai leánytanodáért

5,848 ft

-200 "

6,048 ft.

26. Hivatali és irodai szükségletekre .' 1,000 "

27. Jutalmazásokra és segélyekre. 4,292" .

E ) Az elméleti és gyakorlati oktatás

á II and ó s z ü k ség 1e t e i re.
28. A füvészkertre . 6,000 ft

29. A könyvtárnak . 2,000 "
30. Különféle tanintézetek

számára 5,620 "k)
..

ll) 1. A könyvtári ör javadalmazásara 504 ft j 2. a könyvtár!

szolga fizetésére 168 ft.

i) Az egyházi zenéért és egy rajztanár fizetésére.

k) U. m , a vegymühely, a kórboncstani, a Ieiró és tájb oncstani,

az állattani, az éllettani, az {tsv.ánytani, a természettani stb. stb. tan-

székek számára.

.b
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3t.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAz egyetem kisebb költ-
ségeire 4;800 " 1)

32. V á 1to z 6 költségek az
egyetemi tanszékek éskő-
rodák számára 32,874 "

33. Az épületek föntartására

34. Ad6ra

35. Uti költségekre, napi dijakra .

36. Házi szükségletekre, fütésre, vilrígi-
tásra, meszelésre, tisztogatásra .

37. Vegyesekre.

38. Nyug- és ellátási dijakra s árvák
nevelési pótlékaira

39. Kegydijakra .

40. Halálozási negyedekre és végkielé-
gitésekre .

Összes rendes kiadásZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . R e n d k iv ü l i $ ? ' ü k s é g l e t e T w e .

41. A vegytani műintézet fölállítására .
42. Já,rulék a pesti R6kus-k6rház mel-

lett épitendo bonczterem költségéhez
43. Könyvtári épületre .

Összes rendkivüli kiadás

51,294 ft.

8,000 "

9,186 "

1,200 "

7,454 "

181 "

21,374 "

_ 1,762 "

200 "

255,410 ft.

100,000 ft.'

4,000 "
100,000 "

204,000 ft.

i) Ezen összeg, szaporoc1ván különösen a. belgyógyászati kóroda
nagyobbításával az egyetem szükségleteí és az egyetemi épületek ki-

világítása is ebből levén f6dözendő a mult tanévben 10,000 ftra emel-
tetett.



42zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az összes bevételt 198,101 "
Összehasonlitván a rendes szükséglettel . 255,410 "

Marad hiány 57,309 ft.
Összehasonlitván az összes szükséglettel 459,410 "

Maradna hiány 261,309 "
Esen összes szükségletben pedig nincsenek számba

véve az elkerülhetlenül szükséges reformok költségei.

Azonfölül még ssenvedő tartozásai is vannak az
egyetemi alapnak:

A) járulékokban

B) szenvedf kamatok-
ban

C) visszafizetendö el($-

legezésekben

101,402 ft 41ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY2 krMLKJIHGFEDCBAm )

51,498 , , 8 2 Y2 " n)

105,465 ,,89 íl o)

Összesen 258,385 ft 13 kr

Ime ilyen a mi egyetemünknek annyira hány-
torgatott gazdagsága! Nagy volt az egykor, midőn

kicsinyek voltak az egyetemes tudományosság igé-
nyei; kicsiny most, midön emezek nagyok.
. :Épen ezért az egyetemi tanács nem mulaszthatta

el a magas ministeriumot mindazon javaslatokra

figyelmeztetni, melyeket az egyetemi alap érték jöve-

delmeinek öregbithetésére nézve még a volt nm. kir.

helytart6tanácsnak tett/2)

Azt mégis sajnálta és sajnálja most is az egye-
temi tanács , hogy ujabb fölterjesztés 75) által sem

sikerülhetett neki a hittani kar tanárainak ked-

m) A budai vártemplomnak, a vallási tápintézeti alapnak stb.

n) A tanulmányi alapnak,
o) Különféle alapoknak.

") 1863 martius 28-kán 561, I~. a .• és 1866 februarius t5-kén
5311.1•• a. - .1) 1867 december 31-kén 38t. 8•• a.
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vezőbb, legalább a többi tudománykar tanárainak évi
fizetésévei egyenlő évi dijt kieszközölni. Ugy viselik ök,
mint bármelyik kar tanárai a pondus' diei et aestus ;
és midőn a bölcsészeti karban a papi rendből lév8

tanárok is, - kivéve az egyetemi hitszőnokot és val-

lástanárt, - évi dijaik~a nézve egyenlőkké vannak
téve a világi tanárokhoz : miért legyenek épen a jus-
titia distributiva ezen követelményétöl a hittani ta-

nárok megfosztva, kik meg hozzá semmi tandijillet-

ményben sem részesülnek ? Uraim! 1200 ft évi dij,--
tiz év után 100 frt növekedéssel-egy egyetemi tanár-

.nak,- a tudományos műveltség oly magas igényeinek,
a drága élelmezési viszonyoknak e korában! !! - Már

a tudomány-egyetemünk elsö nagy alapitójának emlé-
ke iránti kegyeletes hála is fönnen nagyobb mélta-

nyosságot követelne l !! - Reméljünk!

Az egyetemi könyvtári -épület is az egyetemi

tanács tanácskozásainak külön , igen fontos tárgya

volt. A magas ministeriumtól kikülO:ött vegyes szak-

értő bizottmány ujra megvizsgálta az épületet, és

miután falait épeknek és erdseknek és csak födélszé-
két találta hiányosnak, melyen mégis némi idősza-

konkinti javitasok által, ha t. i. szélviharok azt meg-

rongálnák, segithetni: az egyetenii tanács is a könyv-

kincset mindaddig jelen épületében meghagyatni
javasolta, míg egy uJ czélszeríí épület fog emeltet

hetni, annál is inkább, minthogy az 111,421 kötet-
nyi könyvkészletnek, mely a lefolyt tanévben 1016

. .

kötettel szaporodott, .egy más helyiségbe ideiglenes

átszállitása nem csak tömérdek költségbe' ieriÜne,
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hanem még a könyvek használhatását is lehetetlenné
tenné; mindazáltal buzg6n kéré a magas ministeriu-
mot, hogy egy uj könyvtárépületnek minél előbbi
fölemelésével e drága kincsünket biztosítsa,

Emejavasiatunk folytán könyvkincsünk marad
a hol jelenleg van, még három évig, mely idő alatt
csakugyan egy uj könyvtári épületnek fölépítését
kilátásba helyezé a magas ministerium. 74)

A mi most már az egyetem személyzetekörül
történteket illeti: több örvendetes éleményben része-
sültünk.

A hittudományi karban dr. Bit a D e z sőt
nyertük meg az alaphittan tanáraul.")

A jogtudományi karban dr. Ch er n y J 6 z s eMLKJIHGFEDCBAf

a második foku fizetésbelépett 76); Ő azonfölül és dr.
H o ff m ann Pál a birói államvizsgálati bizottság
tagjaivá neveztettek ki.")

Az orvostudományi karban dr. B 6kay János
magántanár a ny. rendkivüli tanár-czimet kapta 78) ;

dr. Jen dr as s ik Jen ő szintén a második foku
fizetéebe lépett 79) ; dr. Kor á nyi Fr i gy e sa nyári
félévben az orvosi tudományosság érdekében .~inis-
teri engedélylyel a külföldön tett utazást 80) , azalatt
dr. Két 1i Kár oly helyettesitvén őt tanszékében, .
ki a .Iordán-féle utazási stipendiummal is megado-
ményoztatott ; dr. Gen ze ric hAn tal 1200 frtot

74) 1868 augustus 4-kén 8319. sz. a. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA' S ) 1868 junius 8 Un

8956. sz. a. - 76) 1868 augustus 5-kén 12560. sz. a. - ") 1268
juníus 17-kén 9694. - 78) 1867 november 14-kén 13487. sz. a_79)

1868 január 9-kén 191. sz. a.
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kapott ezüstpénzben a ministeriumtól ,hogy a kül-

földi intézetekben a kórboncztanban magát tökélete-

sitse.")

A bölcsészeti karban dr. Tél f Y- J á nos, dr.
Horvát Árpád és dr. Romer Flóris eddig

rendkivüli tanárok ny. r. tanárokká lettek; V á m-
b é r y Ar min pedig eddigny. tanitó rendkivüli

tanárrá 82); dr. T é lfy 1v á n azonfölül a második
(oku fisetésbe lépett 83); dr. M ~ r góT i vad a r és

dr. J urá nyi La j o s a tanárjelöltek vizsgálati bi-

zottságának lettek tagjaivá.

Nag y 1v á n első kőnyvtári őr fizetése 400,

Már kiJ ó z s e f hivataltisztté 105 fttal magasabbra

emeltetett.") Vu r m bIm r e quaesturai ellenőrnekJIHGFEDCBA

1 2 0 ftnyi Iakbér engedélyeztetett.")

A tanerők mag á n tan áro k alkalmazása által
ez évben szépen gyarapodtak.

A jogtudományi karban magántanári jogosult-

ságot nyert dr. Kun ez 1g n á c z pécsi joglyceumi
tanár. .

Az orvostudományi karban dr. B ö k eGy u 1a

a fülgy6gyászatból lett magántanárrá, dr. Has en-
fel d J\I a nóa fürdő-gy6gyászatb61, dr. Lu m n i-
C z er S á n dor uz erőmű vi sértések gyógytanából.

A bölcsészet-tudományi karban Bar t 1 Ant al,
a latin classica philologiából nyert magántanári jo-
gosultságot, dr. Bud ell z J ó z s e f pedig az altaji
összehasonlit6 nyelvészetből.

~') 1868 augustus 19-kén 13206 sz. a. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8 Z ) 1868 aptíl 4-kén
5387. sz. a .. - 8') 1868 augustus 24-kén 13834. sz. a. - 8') 1868
julius 17-kén 11665. sz. a. - 85) 1867 december 30-kán 16173. sz. a.·



Tal}ársegél()k~é lettek dr. Tör ö k AMLKJIHGFEDCBAII r ,e1 az
élettani tanszék, dr. Bal ass a P éte r a sebészak

számára rendelt belgyógyászati tanszék, K o c h A n-
t a 1 az ásványtani tanszék, ,E nt z G é z a az állat-
és összehasonlitő boneztani tanszék, St ein e rAntal

és Fl eis ch erA n tal a vegytani tanszék mellett.

--o F r id ric h Fer e n c z pesti vivómesteregyetemi
vivómesternek neveztetett ki. 86)

A tanerek ezen örvendetes megujuláséból ~

szaporodásáb61 fakadt örvendetes .éleményeket vesz-

teségekböl eredt fájdalom keserité meg. Hiábari nincs

r6zsa tövis nélkül, nincs méz fulánk nélkül! A halál
sorainkból is megkivánja áldozatait.

Két ugyan' már nem körünkben volt, de hoz-'

zánk tartozott tanártársunkat vesztettük el, t. i, dr.

Reisinger Jánost a történelemnek,és dr. Viro-
z sil Ant a 1 az ész és büntető jog ny. r. tanárait. 30
illetöleg 40 évi fáradhatatlan tanári működés után,

mindketten kir. legmagasabb kitüntetésben részesülve
csendese'u élték az olyannyira megérdemlett nyu- 1

galom napjait, midőn az elsőt folyó évi febráár 25-én

szólitá ki Pesten az élők sorabél az Ur, a másikat
pedig f. évi maj us 19-kén Bécsben.

Mina a két tanári kar, melyhez tartoztak, elha-
tározá, hogy emléköket gyászbeszéddel ülendi meg.

Kivánja 'is ezt tőlünk a dicsőült tanártársaink

iránti tiszttársi sőt testvéri kegyelet.
Ez ind.itá az egyetemi tanácsot is arra, hógy

mindjárt első rendes ülésében az orvoskari tanártes-
tületet 87) fölhivá , miszerint a holtak országában

86) 1868 september 25·kén J3562. sz. a. - .') 1867. ceteber

31-kénZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlQ 6 . sz. a.



nyugv6, de még mindig hálás emlékezetben élő ta-
nártársukt61, ki -nagy tudománya által nem csak
egyetemünk egén fényesen ragyogott, hanem a gya-
korlati téren is a szenvedő emberiségnek nagy jóte-
vője volt, és épen azért amily nagy vala a köztisztelet,
melyben részesült, míg birtuk, oly n:;tgyvala a köz-

fájdalom, midőn elvesztettük, - dr. Sza u e rMLKJIHGFEDCBA1g-
n á c z tóI a kegyelet ezen tartozását ne tagadja meg.

Az egyetemi tanács még mindig várja és reméli,
hogy figyolmeztetése meg fog hallgattatui.

Ki nem ismerte közölünk őszbe borult egyetemi
templomi orgoná.szunkat Spe r l i II g P éte rt? Ked-
ves és művéseies orgonajátékával 60 éven át emelé
a hivekZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl e l k é t az ihlettség szárnyain Lfölaz égbe. Ő
is mult évi december 5-kén életének 87-dik évében
megszünt élni. Helyébe rectori jogomnal fogva elő"
leges orgonaIási verseny -próba után Bell o v i c B

1m rét neveztem ki.

Tegnapelött vettem azon szomoru hirt, hogy
Mu ts chen bacher Alaj o s is egyetemünkön a
franczia nyelv és irodalom tanára f. évi september
24-kén Szegzárdon szintén kimult a vilagbói.

A questurai ügyek vezetésére nézve ugy intéz-
kedett az egyetemi tanács, hogy az illető tanartestü-

letek meghallgatása után még egy próbaévre a be-
hozott uj ügyvezetést helyben hagyta. 89)

A quaesturai számvizsgáló bizottság eln.öksé-
gére,mely körül a körünkböl távozott dr. Schopper
Gyö r g y magának annyi érdemet szerzett , dr,
Jen d ras sik Jen ő orvostankari dékánt választá

") 1868 febr. 5-kén 538. szám 3.
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meg. 90) Rectori kötelességemet mulasztanám el, ha

ezuttal kivált kép dr. N é kám S á n do r tanár a
quaestura ügyvezetése, pénzkezelési módja és a szám-

adások megvizsgálása körül eddig tanusitott mun-
kássága iránt teljes elismerésémet az egyetemi köz-

gyülés szine elött nem nyilvánitanám.

A quaestor szembaj ának gyógyithatására több

hónapi szabadsági időt kapván, helyét ideiglenesen

Erde y Ant aMLKJIHGFEDCBA1 irodatiszt tölti be, kinek szakügyes-
sége és pontosséga teljes elismerést érdemel.

Ka zay Dán ie 1 a quaestura dijnoka a pénz-
i1gyi ministeriumhoz neveztetvén ki tisztviselönek,

helyét D e'k 1e val g n á c z-czal töltöttem be.

- Az egyetem melegen hord ván szivén az egyetemi

i;odai, valamint a szolgai személyzet anyagi jólét is,
részére drágasági pótsegélyért folyamodott a magas
ministeriumhoz, és összesen 614 ftnyi pótsegélydijt

eszközlött ki számukra.

A volt egyetemi tanárok özvegyeinek ésárvái-
nak fölségélésére szives készséggel nyujtott kezet

sikeresen járván közbe annak kieszközlésére a magas
ministeriumnál.

A szegényebb sor SU beteg egyetemi tanulók föl-
segitésére szánt Pray-F'illinger-féle alapitvány ka-

matait is 82 ft 7P/2 krt rectori jogomnálfogva nyolcz
tanuló közt kiosztottam.

A rector tisztkedéséhes tartozik az .egyetem

belső gazdászati vezetése is. Nagy, TIl ajdnem alig elvi-

selhető teher sulyosodnék egyéb sok elfoglaltsága mel-

lett vállaira, ha az egyetemi gondnok Ml i n k ó J 6·

'0) 1868 april 2-kán 621. sz. a.



49zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

zs ef szolgálati készsége, tiszti ügyessége, becsüle-
tessége.mindenre kiterjedő figyelme és előzékenysége
azon nem könnyitene. Tartozom azzal az igazságnak,
hogy azt itt a tisztelt közgyülés elött nyiltan kimond-
jam. Azért csak örülhetek a r ectornak, örülhetek az
egyetemnek, hogy a tőlünk jobb állomásra távozni ké-
sztilőt fizetésének800 ftról 1200 ftra, lakbérének 200
ftrő! 300 ftra a magas ministeriumnal kieszközlött
fölemelésével sikerült megtartanunk. 91)

Ime, egy évi rectori műkodésem htí rajza.
Ha, - hogy a beszédem elején használt képre

visszatérjek, _. a haj6kormányos, ki a kormányzá-
sára bizott hajót, habár utjában néha akadályoztatva,
mégis szerencsésen visszahozta a révbe, letörölve
homlokár 61 az izzadtság csepjeit, bizonyos nyugodt-
sággal, melylyel a becsületesen megoldott föladat
tudata tölti el kebelét, bocsátja ki kezéből a kor-
mányrudat : a fölajánlott teljes odaengedés és kifej-
tett tisztalelkü törekvés érzetében teszem én azt most
az ünnepélyes 6rában. Viharok utunkat nem hábo-

ritvan a netalán csendesen, de mégis kedvezőtlen
irányban lengő szeleket lecsendesiteni, a zátonyokon
veszély nélkül athatolni, a fényes napokat legalább
nem homályositani vala lelkem ez évi legbuzgóbb vá-
gya és igyekvése.

De mindig érzém, - mélyen érzém , hogy tá-
mogatásra vala szükségem.

8J) 1868. julius 7-kén 10853. sz. a.
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És ez nem hiányzott. Bölcs tanácsaikkal , e1<5-
zéken y szeretetökkel, ügy kezelési készségökkel, lel-

kesitéssel, ha netalán bátorságom lankadt, csendesi-
téssel, ha netalán a buzgalom heve elragadni akart,

egyre támogattak az egyetemi tanács nagyérdemü,
tudós és tapasztalt tagjai. Fogadják ezért legmele- .

gebb )röszönetemet. A lefolyt év napjainak emlékezete

mindig ked ves és édes leend nekem. Önök, nagyra-
becsült tiszttársaimMLKJIHGFEDCBA! bölcsessége, nemes szive tették

azt azzá.

Most már vegye át Nagyságod megválasztott uj
rectorunk, tőlem a kormányt. A munka, mely Nagy-

ságodra vár, dicső munka. A tudomány, melynek
szolgálatában azt végzendi, teszi azt olylyá. Itt benn

tisztelet, szeretet, előzékenység fogja környezni; kül-
ről azonban keseritésre számolhat; mert nem akarja

a világ vagy inkább a sajt6 egy része hinni, hogy e

fekete öltöny egy a hazáért erősen dobog6 szivet,

egy az igaz tudományosságért hön lángol6 lelket

takarhat, kivált ha még kereszt vagy csillag ékesiti

a mellet, Nagyságodnak az irodalom mezején is a

küzdéshez szokott erős és fiatalabb lelke azért nem

fog lankadni. Szándékának tisztaságán, szivének ne

mességén törjék meg minden megtámadás.

:Mint f6iskolánk volt hitsz6noka alig hagyhatom
el kegyeletesebb érzelem-nyilvánulással ez elnöki

széket, mint ha áldásért könyörgök föl az egekhez,

- áldás ért a tanári testületre, - áldásért a tanu16
.fjuságra, ~ áldás ért egész föiskolánkra!
1


