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Egybegyültünk itt, hogy az uj iskolai évet meg-

kezdjük; az egyetemi élet egy uj cyclusát. És jelen

gyülésünk, melyben az uj egyetemi hatóság ün-
nepélyesen felavattatik, és a diszjelvények félvéte-

léveI jelképesen átveszi az egyetemi önkormány-

zatot, képezi az átmenetet a mult és jövő tanév
között.

A két év e közös mesgyéjén, minekelőtte az egye-

temi kormányzat jelvényeit ünnepélyesen átadnárn

igen tisztelt utódomnak, hagyományos szokás szerint,

egy futó pillantást vetünk az elmult évre, leszámol-

ván mintegy annak sikereivel és veszteségeivel, hogy
igy az ujonan megkezdődő munkára bátorítást merit-

sünk annak sikereiből, veszteségei pótlására pedig
kettözőtt erélyre serkenjünk.

Fájdalom e veszteségek a mult évben nem vol-
tak csekélyek.

Bő aratást tartott közöttünk a halál.

Az ifjuságot nem kimélte meg,RQPONMLKJIHGFEDCBAé s nem az egye-

tem törzsét és koronáját.

Az ifjak közül többen szállottak kora sirba, ma-

gukkal vivén oda szülőik örömét és a hazának hozzá-

juk fűzött reményét. Meghaltak ugyszólván minek

előtte éltek volna.
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De e veszteség számra nézve nem volt ct mult

évekhez viszonyítva rendkivüli; a természet, fájdalom!

megköveteli évenkint e természet-ellenesnek látszó

áldozatot.

De rendkivüli gyász érte az egyetemet a tanári

karban, dr. Pauler Tivadar magy. kir, igazságügyi mi-

nister és dr. Cherny József halála által. Nem ez a hely

s az alkalom a halottak 'érdemeiről és jelentőségéről

tüzetesen értekeznünk, és gondoskodni fognak az

egyetemi hatóságok, hogy méltatásuk ez iskolai

évben a szokott ünnepélyes módon egyházi gyász-

szertartással is megtörténjék : de kegyelettel meg-

emlékezünk róluk most is veszteségünk fölern-
litésénél.

Dr. Pauler Tivadar a tiszta világosRQPONMLKJIHGFEDCBAe s z ü tudós,

az igazság ékesszóló tolmácsa, a jog örök eszméjeért
lelkesedő és lelkesitö tanár, az ifjuság barátja és ün-

nepeltje, az emberek legszelidebbike és legkedvesebbje

végképen kilépett sorainkból, nincs többé! és az egye-

tem szegényebb és gyászol.

Még egy csapás érte az egyetemet és különösen

a jogi kart, tanárai egyik nestora és ujonan meg-

választott dékánja dr. Cherny József követte kartár-

sát az örök dicsőség honába. Emlékezzünk meg ke-

,gyelettel e helyen is a jellemes férfiuról, ki a sza-

badság nélküli kerszakban sem birt megalkudni az

idő követelményeivel ; hanem anyagi léte koczkázta-

tásával akkor is csak azt tanította, a mit igaznak és

hazája törvényeiben gyökerezőnek ismert.

És mintha ennyi veszteségünket sein elégh__~

meg a sors, és mintha a testvér karokra is ki akarná

terjeszteni a gyászt - megdöbbenéssel vettük a hirt,
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hogy Balogh Kálmán az orvosi tudományok hazai fel-
lendülés ének egyik vezére és zászlóvivője, akitünő

tanár és iró, az orvosi kar jeles dékánja sfőnöke, a

java-korban lévő férfiú sulyos beteg, hogy veszélyben
forog, hogyéleteért kell remegnünk. Újabban azon-

ban jobbra fordulván állapota, reménylénünk lehet,

ho~gondviselés megkímél minket e csapástól, és

megtartja kitünő kartársunkat az egyetemnek ésRQPONMLKJIHGFEDCBA~ L

hazai tudománynak.

Elvesztette az egyetem, de hála! nem az élet, s

úgy reméljük nem a hazai tudomány még három jeles
kartársunkat. '

Dr. Stanczel Ferencz hittudománykari nyilvános

rendes tanár saját kérelmére nyugdíjaztatott, mely

alkalommal a közoktatási Minister ur neki az egye-

temi tanítás terén hosszu évek során át szerzett ér-

demeiért megelégedését nyilvánítani méltóztatott,

Dr. Szinnyei József magán tanár, ujabbari a ma-

gyar nyelv helyettes tanára ,a kolozsvári egyetemhez

neveztetvén ki ny. rk. tanárnak, szintén eltávozott
körünkből.

És igy Dr. Thallóczy Lajos is, cs. és kir. kor-

mánytanácsossá és.segédhivatali igazgatóvá neveztet-

vén ki a köz?s külügyministeriumban, Bécsben.

E veszteségek érzetében ez aggodalmak között

azonban vigasztalhat bennünket az egyetem felvirág-

zásának, a tanerők, tanulók és tudományos. intézetek

növekedésének folytonossága, mely .a mult évben sem

szakadt meg; vigasztalhat némely kitüntető és örven-

detes esemény, melya mult év szomorú képét meg-

világosítja.
Első helyen kell itt felemlíténem Ö felségének
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apostoli Királyunlmak látogatását, melylyel egyete-

münket és a hazai tudományosságotRQPONMLKJIHGFEDCBAf . é. május 4-en

megtisztelte.
ŐFelsége ezúttal az orvosi kar középponti épü-

letét, az első belgyógyászati kórodát és a főző és

mosókonyhát tartalmazó új épületet vette szemügyre,
és a közoktatási Minister úr és tanácsosai, valamint

az orvoskari dékán és az épületekben elhelyezett in-

tézetek és kórodák főnökeinek kalauzolása mellett

tüzetesim megszemlélvén az összes helyiségeket, a

tapasztaltak felett legfelsőbb megelégedésének adott
kifejezést. Koronás kírályunk ezen érdeklődése egye-

temünk iránt buzdításul kell, hogy szolgáljon nekünk,

az egyetem múködő tagjainak, tanároknak, tisztvise

lőknek és tanulőknak egyaránt!

Megengedte továbbá a kegyes gondviselés, hogy

egyetemünk tanári kara, valamint tudorai néhány

nestorának, ötven éves tudori jubileumát disz-okleve-

lek kiállitásával megünnepelhessük. Ily disz-oklevél

4 lett kiállitva, és pedig a jog és államtudományi kar

részéről 2, dr. Wenzel Gusztávnak a jog- és állam-

tudományi kar idősbjének, ki meg nem tört er~
folytatja közöttünk tanári és irói jeles működését, és "T

dr. Praznovszky Ignácz ügyvédnek.

Az orvosi kar részéről 1, dr. Nendtvich Károly

nyugalmazott müegyetemi kartársunknak és ország-

gyülési képviselőnek.

A bölcsészeti kar részéről szintén 1, dr. Orczy

Béla bárónak ő Felsége személye körüli ministernek.

Két tanártársunk dr. Hoffmann Pál a "jogi és dr.

Margó Tivadar a bölcsészeti karból 25 évi tanári ju-

bilaeumnkat ülték meg vagy helyesebben hallgatóik,
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tanítványaik ülték meg önelhatározásukból ajeles két

tudós e jubilaeumát, szépen rendezett alkalmi ünne-
pélylyel.

Tanerők dolgában következő kinevezéseknek és

előléptetés eknek örülhettünk, u. m. dr. Kanyurszky

György a hittudományi karban a keleti nyelvek nyilv.
rendkiv, tanára, kineveztetett rendes tanárrá, dr.

Medveczky Frigyes és dr. Beőthy Zsolt a bölcsészeti

karban nyilvános rendkivüli tanárok szintén rendes

tanárokká neveztettek ki; dr. Pauer Imre pozsonyi,

jogakadémiai tanár pedig ujonnan kíneveztetett egye-

temünkhöz a bölcsészet nyilvános rendkivüli tanárává,

és igy Pattersen Arthur az ujonan rendszeresitett

angol nyelv és irodalom nyilv. rendkivüli tanárává.

"'hhezjárul számos magántanári képesités, tanu-

ságául az ifjabb erők törekvésének a tanitás terén.
J élesül a jog- és államtudományi karban 4, u. m.

Tassy Pálé a pénzügy tan ból, dr. Baumgarten Izidoré a
büntetőjogból, dr. Tímon Ákos tanáré az egyházi jog-

ból és dr. Pikler Gyulaé a bölcsészeti jogból. Az

orvostudományi karban szintén négy: dr. Ángyán

Béla, dr. Tordai Ferencz, dr. Irsai Arthur és

dr. Bakó Sándoré. A bölcsészettudományi karban

pedig Lipták Gyula nyert jogositványt a gyors-
irászat tanítására. Ezeken kivül több tanársegéd

is neveztetett ki, és a gyógyszertani intézethez

egy tanársegédi állomás rendszeresittetett.
A működő összes tanerők számszerüleg voltak 69

rendes, 30 rendkivüli, 4 helyettes, 69 magántanár, és

igy összesen 172 tanár; kikhez még 5 tanító és 43

tanársegéd is járulván, a tanítással foglalkozók ősz-
szege 220 volt.
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Ezen szám a karok szerint a következőleg oszlott

meg: a hittudományi karban 9 rendes és 2 helyet-

tes tanár, tehát összesen 11.
A jog és államtudornányi karban 17 rendes, 4

rendkivüli és 17 magántanár, tehát összesen 38.

Az orvostudományi karban 16 rendes, 15 rend-

kivüli, 24 magántanár és 30 tanársegéd, tehát ösz-

szesen 85.

A bölcsészettudományi karban 27 rendes, 11
rendkivüli, 2 helyettes, 28 magántanár, 13 tanársegéd

és 5 tanító, tehát összesen 86.

A tanulmányi rendszert illetőleg közoktatási

kormányunk mindig éber gondoskodása az elmult év-

ben anémet és osztrák egyetemeken dívó semini:..:~

riumi rendszert is honositotta meg a bölcsészeti és

jogi karban. Ily leczkék a mult félévekben már tar-

tattak is, és jövőben nagyobb számmal és rendszere-

sen fognak tartatni, a mennyiben a rendelkezésünkre

szolgáló hely szűke azt megengedi, mindazon tansza-

kokból a melyek ter[llészetüknél fogva ily semina-
riumi oktatásra képesek.

Fel kell még emlitenem a közoktatási minister Ö
Excellentiájának egy nagylelkü adományát; melylyel

az egyetemet gazdagitá. Ez Pázmány Péter nagyhirü
primásunknak, s egyetemünk első alapitójának, Than

Mór hirneves festeszünk által készitett arczképe ;RQPONMLKJIHGFEDCBA-3 ,

miért az egyetemi tanács el nem mulasztá hálás kö-

szönetét Ö Excellentiájának nyilvánitani.

A hallgatóság száma megtartotta ez évben is

azon növelevési irányzatot, melyet az utolsó 2 évti-

zedben és pedig eleinte nagyobb,' utóbb kisebb arány-

ban, de folytonosan tanusitott.
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A tanulők összes száma ugyanis az I-ső félévben

3445, a Il-ik félévben 3255 volt; ugy hogy egye-

temünket anémet és osztrák egyetemekkel össze-

hasonlítva, hallgatók számára nézve csak Berlin és

Bécs haladja meg.

A hallgatók e száma az egyes karok között
következőleg oszlott meg:

a hittudom. karban beiktatva volt:

86-

5-

ll. f.

35

5

rendes hallgató

rendkivüli hallgató

a jog- és államtud. karban:

rendes hallgató

rendkivüli hallgató

az orvosi Imrban :

rendes hallgatá

rendki vülihallga tó
)

a bölcsészeti karban:

rendes hallgató 206- 188

rendkivüli hallgató 63- 57

Ezekhez járul még gyógyszerészhallgató :

I-ső éves 108--- 96

II-od " 91 - 81
A szülésznői cursust hallgatta 70- 62

Összesen 3446--3255.

Megjegyzendő még, miszerint mindkét félév en át

jogkari előadásokat hallgatott 4- hittudománykari és

II bölcsészetkari tanuló. Orvoskari előadásokat 5
jogi és II bölcsészetkari tanuló. Bölcsészétkari elő-

adásokat pedig 76 hittudománykari, 749 jogkari és
6390rvoskari tanuló.

1583-1459

116- 127

1024- 984
] 22-- 111



Az 188 if 5. iskolai év számához képest a szaporo-

dás 33, és pedig olyformán, hogy a négy kar rendes

tanfolyamaiban összesen 45 hallgató val volt több,

mely szám azonban a gyógyszerészeti cursus hallgatói
számának 12-vel történt csökkenésével szállittatik le

az előbb emlitett 33-m.
A tanulők szorgalmának és előmenetelének fel-

tüntetésére szolgálhat a, vizsgák, valamint a tudori

avatásole száma, és a pályakérdések megoldására

beadott munkálatok száma és sikere.

A szigorlatok száma- volt:

a hittud. karban.
a jog- és államtud. karban
az orvostud. karban
a bölcsészettud, karban

gyógyszerészeti szigorlat volt:RQPONMLKJIHGFEDCBA

1-ső éveseké
II-od "

középtanodai tanárvizsgálat

Ezeken kivül volt a jog- és

karban:

, I-ső alapvizsgálat
II-od "
jogtud. államvizsga
államtud. " '~

és az orvosi karban elővizsgálat 654.
Tudorokká avattattak :

hittud. tudorrá

jog- és állam tud. tudorra .

jogtudom. "
államtud.

egyházjogi

egyetemes orvosi

12 DR. LECHNEg ÁGOS'l'ON

"

"

"

44
1104
776

1 36

158
158

33.
államtudományi

4 7 3

4 9 3

14
46

4

2

176

22

2

85
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orvostudorrá

sebész "
bölcsészettudorrá

2

2

23

Összesen

Kisebb fokozatot nyertek és pedig:

szülészmesterit 1

gyógyszerészmesterit 71
szülésznői oklevelet nyert 110.

A négy kar által kitüzött összesen 23 pálya-

kérdésre beérkezett 39 munkálat ; és pedig a hittudo-

mánykar pályakérdéseire 4

a jogi kar " 13

az orvosi kar " 6
a bölcsészeti kar kérdéseire 16.

Ezekből jutalomra érdemesittetett 18, dicséret-

tel kitüntettetett 4 pályamunka, összesen tehát jeles-

nek ismertetett el 22 a 39-bőL

A mi az ifjuság erkölcsi viseletét illeti, azt el-

ismerőleg azzal lehet jellemezni, hogy az egész éven

át az egyetemi tanács előtt fegyelmi eljárás nem

indíttatott meg.

A könyvtárlátogatók száma a lefolyt évben

32.917 volt, kik 38.903 munkát használtak.

A könyvtárból kölcsönzött munkák száma pedig

3.524 volt.

Az egyetemi hallgatók által befizetett tandíjak

a lefolyt tanév I. felében 71,345 frt 721/2 krt, a Il-ik

félévben 63,335 frt 471/2 krt tettek, mely összegből

az egyetemi alapba e czimen 5 üfo folyt be. A tudomány-

karok a lefolyt tanév alatt is bőkezüleg részeltették

egyetemünk szegénysorsu oly hallgatóit, kik arra

igényt tartottak és érdemesek voltak, a tandíj elenge-

, 318.
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dés jótékony élvezetében. Nevezetesen a jog- és állam-
tud. karban a tanév mindkét felében az elengedett.

tandíj összege kitett 6657 frtot;

az orvosi karban 35ö9 frtot ;

a bölcsészeti karban 2036 frtot.

Összesen tehát 12,262RQPONMLKJIHGFEDCBAf r to t ,

De- ezen absolut számok és a mult évi számokkal

való összehasonlítás nem adhat fogalmat azon hala-

dásról, melyet egyetérnünk az elmult két évtized alattl

az alkotmány visszaállitása óta, a korrnány hazafias
gondoskodása s a törvényhozás lelkes bőkezüségénél

fogva tett.

E czélra hasonlitsuk össze az akkori és mostani

állapotokat főmozzanataikban ; az 186 5/G-iki év szá-

mait legnagyobbrészt az akkor lelépő Rector, Dr.

Schopper György, beszámolójából idézve.

Először tanerők dolgában volt:
1865'6 - 1885/-6ban

rendes, rendkivüli és helyettes tanár. 42 103

magántanár 19 69
tanársegéd . 10 43

tehát a tanítással foglalkozók összege

akkor . 71, most 215

és igy háromszor annyi; a me1y számhoz most még a

bölcsészeti karban 5 tanitó, s az orvosi karban még

43 gyakornok is járul.

1865/G-ban a könyvtár egy düledező épületben,

dr. Toldy Ferencznek 187°/l-iki könyvtári jelentése

szerint körülbelül 120-150 ezer kötettel birt és any-

nyira rendezetlen állapotban volt, hogy alig volt hasz-

nálható. Most egy, a fővárosnak diszére szolgáló palotá-
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ban, már nagyjából rendezett állapotban 220 ezer

kötettel bir, a mihez 60,480 apró nyomtatvány és

1418 kötet kézirat járul: akkor alig birt évi 1 200 frt.

beszerzési átalánynyal. mig jelenleg e czélra évi

15,000 frttal rendelkezik, a mihez :még a beiktatási

dijak egy rész~ is járul.

A könyvtáron kivül az egyetemi épületek összes

száma 20 évelőtt csak 2, illetve 3 volt, u. m. : a je-

lenlegi központi épület régibb része s az ujvilág-utczai

orvoskari épület, és az országúton a bérbe vett Kune-

valder-féle ház. Ma az orvosi kar s a természettudo-

mányok csoportja a paloták egész sorozatával birnak

oly mintaszerü berendezés- és felszereléssel, mely

más országok szaktudósainak figyelmét is magára

vonja. Az egyetemi központi épület is egy uj szárny-

nyal növekedett, ugy, hogy 1885/6-ban az egyetem

16, legnagyobb részben már palotaszerüen elkészült,

a tudomány -kivánalmainak megfelelően berendezett

épülettel bir.

Ezekből a mult évben elkészültek a természet-

rajzi és természettani épületek, valamint a kórodák

számára szolgáló mosó- és főzőkonyha épülete.

1865/6-iki tanév alatt az egyetemen létezett 5

klioikán volt a betegágyak összes száma 150-160,

jelenleg az egyetem 7 klinikáján több mint 500 beteg

ápoltathatik.

Csak egy épület maradt volt meg a régibb mos-

toha: időkből; mely éles ellentétben a czélszerüen

épitett és berendezett uj épületekkel, rendeltetésének

csak alig-alig birt megfelelni, s ez épen a középponti

épület volt. A sors csapása, vagykedvezése, - már

nem tudom, hogy mikép mondjam, - ez épületre
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nézve is egy kényszerhelyzetet teremtett, a mennyi-

ben e régi, és - mint a beható vizsgálat mutatta-

roszul épített épület, a mult évben roskadozásnak

indult, s pedig oly veszedelmesen, hogy abból az elő: '

adásoknak, intézeteknek és lakóknak rögtön, april he

végével ki kellett, kőltözni, ugy, hogy az most leg-

nagyobb részt üresen áll.

Hogy e miatt az előadások fennakadást nem

szenvedtek, csakis annak volt köszönhető, hogya ter-

mészetrajzi és természettani épület már elkészülvén,

a központi épület mindkét szárnyában elhelyezett
ilyen intézetek és' előadások oda költözhéttek,

Reméljük, és bizunk a magas kormány és a tör-

vényhozás lelkes gondoskodásában, melylyel az egye-

tem ügyét eddig is annyira előmozditák, hogy a ros-

katag és használhatatlan épület helyett, egy, az igé-

nyeknek megfelelő, és az uj alkotásokhoz hasonló,

méltó központi épületet nyerünk.

Addig is a jog- és államtudománykari, valamint

bölcsészettudománykari elméleti előadások a központi

épület uj szerb-utczai részében szorultak össze; ugy-

szintén e karok hivatalos helyiségei, szigorlati és vizs-

gálati termei, és még az egyetemi központi hivatalos

helyiségek is. Hogy ez lehetséges legyen, szükséges

volt ez épületben nagyobbszerü átalakitásokat léte-
siteni, leülönösen a disztermet is tantermekké át-
alakitani.

És ez az oka, hogy egyetemünk ünnepélyeinek

helyéül a főváros közgyülési termét kellett a főváros
tisztelt közönségétől kérnünk.

Mely kérésütiknek a főváros hatósága, a közmű-

velődés iránt mindig tanusitott érdeklődéséveI, helyt
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is adott. Amely szives előzékenységeért neki egyete-

münk nevében e helyen is hálás köszönetemet feje-

zem ki.

Az épületek és intézetek, valamint tanerők sza-

porodásávallépést tartott az előadott tárgyak és lecz-

kék, valamint a hallgatók és a tanulmányok sikerét
mutató vizsgák, különösen a tudori felavatásole

száma is.

Az 1865 /G. tanév mindkét felében együttesen ki-

hirdetett leczkék száma volt 296, az 1885/6. tanévben

pedig 660.

A hallgatóság száma 1865/6-ban 1722, 1885/6-

ban pedig 3445, tehát kétszer annyi. A hallgatóság

e szaporodása mutatkozik a jog- és államtudomanyi

karban is, a hol a szám 1000-ről majdnemJIHGFEDCBA1 7 százra
emelkedett, de még inkább és különösen az orvosi

karban, hol a hallgatóság száma majdnem 3-szor,és a

bölcsészeti karban, a hol az majdnem 4-szer annyira

emelkedett.

A szigorlatok száma volt 1865/6-ban mind a négy

karban, a gyógyszerészek vizsgáit nem számítva, 266,

- akiállitott tudori oklevelek száma 63. Az 188%.

évben pedig a szigorlatok száma 1960, és a kiszolgál-

tatott tudori oklevelek száma 318.
Mindez csak az egyetem leölteégvetésének jelen-

tékeny szaporodásával volt elérhető; 186 %-ban az

egyetem ö s sze s kiadási költségvetése volt 237,418

.:'rt,188 6-ban pedig c s a kar end e s kiadások összege

a költségvetési törvény szerint majdnem 600 ezer, azaz

593,930 forint, mely összegből az egyetemi alap jö-

vedelme kitett 212,504 forintot.

Az egyetem vagyonának jövedelméhez és az ál-
2
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Iam e nagylelkü dotatiójához járulnak még az egye-

temi hatóságok által kezelt alapok, melyek részin
ösztöndíjakra és segélyezésekre, részint más egyetem'

szükségletekre szolgálnak, s melyek tökeösszege 221

ezer 493 frtot tesz ki. E tőleéből az aránylag legna-

nagyobb rész az orvostudományi kart illeti 115,345

forinttal.

Az egyetemi hatóságok által kezelt ezen alapo-

kon kivül, a nagyméltóságu vallás és közoktatásügyi

miniszterium, egyes testületek és magánosok által

kezelt ösztöndíj-alapok legnagyobb részt ugyan nem

illetik meg az egyetemi polgárságot kizárólagosan, de

ez is részesül és pedig nagy mértékben azok jótéte-

ményében, ugy hogy alig van egyetem, melyen az
ösztöndíjasok száma s az adományozott ösztöndíjak

mennyisége a mi egyetemLinket felülmulná. Jelesül a

mult tanévben ily ösz~öndij czimén kiszolgáltatott

összesen 53,622 frt, melyből aránylag legnagyobb

rész a jog- és államtudományi kar hallgatóinak jutott

24,297 forintnyi összegben.

A tanerők és eszközök, valamint a hallgatóság

számának kitüntetése mellett fel kell még emlitenemRQPONMLKJIHGFEDCBA
v

az egyetemi polgárság élénk egyleti életét is. Van
jelenleg, a központi papnöveldéhen már 48 év óta

virágzó 'magyar egyház-irodalmi iskolán kivül 5 ifju-
sági egylet, mely mind önképző és segélyegylet, t. i.

az egyetemi és műegyetemi olvasó kör, a jogkari,

orvoskari. bölcsészetkari és gyógyszerészeti segély-

egylet, melyek összes törzsvagyona a 100,000 frtot
majdnem megüti, s mely töke kamatjaihoz a tagok évi

járulékai is járulnak.

Ez nagyjából képe egyetemünk mostani állapo-
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tának, és egyuttalaz alkotmányos kormány vissza-

állitása óta tett haladásunknak. Ugy hiszem, hogy ez,

ha el tekintünk is műegyetemünknek ezzel aránylagos

fölvirágzásától, és a kolozsvári egyetem megalkotásá-

tól, elegendő arra, hogy a nemzet minden tényezőjének

lelkes és sikeres törekvését bizonyítsa, a tudományos

haladás irányában. S ha mégis egyetemünket az

utolsó időben azon ismeretes mellőzés érte, hogy a

heidelbergi egyetem jubiláris ünnepélyére meg nem

hivattunk, minden keserűség nélkül azzal vigasztalód-

hatunk, hogy az ottani rendező bizottság talán mégis,

nemcsak a tudomány szempontjait, s a testvériséget

a tudományban tartotta szem előtt; hanem eljárásába

politikai tekintetek et és pedig a félreértés és igazság-

talanság politikajának tekinteteit is keverte.

Vigasztalha tjuk magunkat továbbá annak a meg-

gondolásával, hogy egyetemünk rendeltetése és hiva-

tása nem abban keresendő, hogy a külföld, a tudo-

mányban ugyan előbbre haladott, de ítéletében nem

mindig elfogulatlan külföld elismerését nyerjük ki.

Ez bizony nagyon kevéssé ér inti fontos feladatunkat.

Hanem, hogy hazánkban a tudomány és a közmivelt-

ség terjedésének hathatós tényezője legyünk.

A külföld tudományos életétől el nem szigetelve,

sőt azt folytonosan .tanulmányozva és felhasználva, de

az idegenek dicséretét nem hajhászva és mellőzésüket

nem félve, - a hazai kultura lehet csak törekvéseink

czélja. Ha' ez irányban teljesitettük kötelességünket,

megfeleltünk hivatásunknak.

Azt, hogy a külföld egyetemi életünkről, és igyek-

véseínkről, arról, hogy itt mily tudományszalsok s

mily kiterjedésben miveltetn ek, némi alapos tudomást
2*
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szerezhessen, czélozza és lehetövé teszi közoktatási

kormányunk egy uj intézkedése, t. i. az egyetemi év-

könyvnek ezentul latin nyelvü kiadása. Ez évkönyv

magában foglalja az egyetemi hatóságok, tanárok és

intézetek felsorolását, és egyszersmind a mindkét fél-

évi leczkerendet, a hallgatóság táblás statistikai
kimutatásával ; és ez valamennyi külföldi egyetemnek,

ha saját ilyféle kiadványaira nézve csereviszonyba

akar lépni, évenként megküldendő.

Ez az Almanach az idén már elkészült, és a na-

pokban fog rendeltetése helyeire elszállittatni.

Előadásomnak végére értem; még egy vég-szavam
van, a hála és köszönet szava! Fogadja a nagyméltó-

ságu közoktatásügyi Minister ur, kit a vázolt

nagyszerű haladás érdeméből az oroszlánrész megil-

let, fogadják lelkes tanácsosai és a magas tör-

vényhozó testület mélyen érzett hálánkat és köszö-

netünket azon gondoskodásért és nagylelküségért,

melylyel az egyetem felvirágzásának ügyét a mult
évben is előmozditák; fogadja a hazai sajtó, a köz-

mi velődésért nemesen lelkesedő sajtó, és a nagy

közönség is hálánkat azon érdeklődés ért, melylyel
egyetemünk életét s müködéseit folyton kiséri, A

mely gondoskodás, nagylelküség és érdeklődés, a mint

egyrészről munkálkodásunkat és haladásunkat lehetővé

teszi, ugy másrészt arra hathatósan buzdit és ösz-

tönöz.

Fogadják végre saját csekély személyem hálás

köszönetét az egyetemi tanács tagjai, a tanári testü-

letek, az egyetemi tisztviselők és a gazdasági hivatal

vezetésével megbizott ministeri biztos ur is; a kik
t.anácsukkal, támogatásukkal, közreműködésükkel ; -
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és fogadja köszönetemet az egyetemi polgárság is,

melynek legnagyobb része józanságával, és szabály-

szerü viseletével nekem a rectori hivatal viselését,

ezen, nem minden viszontagság nélküli időben, köny-

nyüvé és kedvessé tették.

És ezzel átadom most a rectori diszjelvényekkel
együtt, az egyetem önkormányzatának ésképviselésé-

nekjogát ésterhét kitünő kartársunknak, a ritka egyér-

telmüséggel megválasztott utódomnak, őszinte üdv és

szerencsekivánataimmal és azon megnyugvással, hogy

egyetemünk ügye a ~egközelebbi fontos időszakban a

,legjobb kezekbe leend letéve.
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