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Tisztelt Egyetemi Közgyülés!baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A lelépő rektor utolsó hivatalos teendője, a

mai, - két részból áll. Köteles, először a lefolyt

iskolai évről szóló jele:q.tését az új tanév megnyi-

tása alkalmából a t. közgyülésnek kinyomatva elő-

terjeszteni; köteles másodszor, a rektori jelvények-

nek hagyományos ünnepi aktusban, az egyetemi
'közgyülés színe előtt való átadása által, az új

.rektort, s vele az új tanácsot méltóságába be-

iktatni.

Én, nehogy' a következő,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAszékfo g la ló és ta n é v-

-n yitó beszédek elől kellőnél több időt vegyek el,

a m ú lt tanévről szóló egyetemi történet részletei-

nek nyomtatásban való bemutatására szorítkozva,

ezután a legfőbb események és tanulságok egyné-

melyikének kidomborításával fogok rövid b eve ze tő -

b e szé d gyanánt foglalkozni.

*
Tudomány-egyetemünk m. t. közgyülés a fe j-

Ző cZé s é s h a la d á s ú tjá n végzi a nemzeti élet törvényei

által reá kirótt feladatokat. Végezte a lefolyt tan-

évben is.

Ám, nagyon csalódnek a magyar társadalom,

i . gyülekezet, hogyha a nyilatkozatban többet

,
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keresne vagy már első hallásra is többet találna,

mint a mennyi benne foglaltatik.

Önök uraim, kik velünk e közgyülést alkot-

ják, jól tudják és velem együtt érzik mindannyian

azt, hogy ez a nyilatkozat itt nem lehet dicsekvés,

hanem, hogy az egyszerűhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAko n s ta tá lá s a a kö te le s ség n e k

és szivünk mélyéből való kiemelése annak a meg-

győződésnek, hogy tudomány-egyetemünk rumden

tényezöjében, - alsóbb és legmagasabb hatóaágai-

ban, tanári karában; tanuló ifjúságában kivált roha-

mos fejlődésű korszakunk hatásainak közepette,

egyre jobban kivilágosodik annak tudása, hogya

mely nép, a nemzeti önfentartás sok más tenger

teendőjével együtt, a tudományos haladás, a magas

szellem és jellemképzés versenyében ' elmarad, az

csakis magára vethet, hogyha a világtörténelem

törvényei fölötte szigorúan érvényesülnek.

Ez a tudat tudomány-egyetemi'mkben éltető
lélek erejével él és múködik állandóan.

A fejlődésnek azonban és a haladásnak, vala-

mint egyes emberek, úgy az emberi intézmények

életében is nem mindig egyenletes, sem az útja,

sem a menete ezen az úton. Az e g é szsé g e s h a la -

c lá sn a k igen jótékony tényezője sokszor a m eg á lla - '

p o c lá s , a helyzet kritikai átvizsgálásával s a tapasz-

talások felhasználásával egybekötve. Mert ha nincs

is föltétlenül és teljesen igaza Ta c itu sn a k akkor,

midőn azt mondja, hogy mindenben, " sU /p e r om n i-

b u s n eg o tiis m e liu « a tq u e r e c tim o lim p r o visum " , abban

bizonyára igaza van, hogy sokszor "quae conver-

tuntur, in deterius mutantur". (Ann. 14). A vál-

toztatás nem mindig javítás.
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Önkéntelenül eszünkbe kell hogy jusson itthgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

in té ze tü n k kö zp o n ti é p ítke zé se . De ez az ügy éppen a

lefolyt iskolai év alatt oly szerenesés stádiumba

jutott, hogy most már bizalommal tekinthetünk a

megoldás helyessége elé. Központi épületünk czél-
szerű és monumentális lesz. Ezért a meggyőződésért

küzdöbtünk rektorságomegész éve alatt mindnyá-

jan. E meggyőződés biztosítása, öntudatom sugallata

szerint, rektorságomnak legszebb vivmánya. Nm.

közoktatásügyi kormányunk az egyetemi építkezé-

sek ügyében egybehivott enquete tárgyalásainak

eszközlése által nagy szolgálatot tett az egyetemnek,

az országnak és önmagának.

Magyarországnak, t. gyülekezet, ha Nyugot-

Európa mértékét alkalmazzuk m~gunkra, tulajdon-

képpen nem három, hanem kétszer három, vagyis

öt-hat tudomány-egyetemre van szüksége. De nem

tüstént, hanem fokozatosan, egy-két nemzedék

idejére beosztva a felállítást, a szerint,. a mint

szellemben és vagyonban a mostanihoz képest óriássá

meggazdagszik társadalm unk. Csak akkor, igen is

csak akkor lesz hatalmas, termékeny verseny és bő

válogathatás fent a ta n á r o k kö r é b en ; csak akkor

fog bekövetkezni az ifjú sá g r a nézve is az egyetemi

nevelés-tanításnak n o r m á lis á lla p o ta , az, hogy az

ifjúság kellő megoszlása és így kellő felkarolhatása

folytán minden ifjú teljes egyéni tudományos neve-

lésben részesülhet tanárai részéről.

Addig is azonban m in d en eke l6 tt tudomány:"

egyetemünket itt a fő- és székesvárosban kell ki-

építeni kü lső le g , azaz ellátni kellő épületekkel. és

kibővíteni b en ső le g , azaz igazi "scientiarum univer-
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sitas"-szá, minden tudományok egyetemévé kiegé-

szíteni. Felsőbb gazdasági tudományszakra és karra,

a természettudományival kapcsolatosan, főfőképpen

agrikól-országunkban, égető szükségök van az atyai

örökségben való gazdálkodásra és a közügyek veze-

tésére együttesen készülni kénytelen jogászainknak.

És végre is, igazán, meg fog kelleni találni a módját,

hogy ifjúságunk színe-java, értelmességünk virága,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

e g ysze r r e é s e g yü tte s e n tanulhasson például jogot,

gazdaságot, sőt technikát is, ki-ki a mennyit bír

s a mennyire neki és az országnak szüksége van.

Ezt azonban nem az intézetek hermetikus elszige-

telése, hanem szerves összeköttetése; nem az ifjú-

ságnak kasztszerű elkülönítése, hanem egyöntetű

társasággá összeterelése által lehet csak elérni.

Igy jöven~ aztán létre az igazi tudomány-egyetem,

melynek felállításában, hogyha már elsők nem

lehetünk, legalább ne legyünk az utolsók közől

valók. Azért tegye meg erre az ország mielőbb az

előzetes lépéseket.

Ez az eszme, t. gyülekezet, vagyis tudomány-

egyetemünknek benső kifejlesztése lehetőleg teljes

tudomány-egyetemmé, az egyetemi építkezések ügyé-

vel kapcsolatosan érlelődött egészséges maggá és

került társadalmunk termékeny talajába a lefolyt
iskolai év alatt. Sema mag érlelésében, sem el-

vetésében, rektorságom az inicziativát kezéből ki-

esni nem engedte. A kik majd az egyetemnek

kü lső le g monumentális épületeket fognak emelni,

ne feledkezzenek meg az egyetem b en ső kifejlesz-

téséről. Ez az 1892/3-iki tanév öröksége a követ-
kező évek fölött.
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Nagy kitüntetés érte anyaintézetünket s nemes

keblű ifjúságunk nagy buzdításban részesült az

által, hogy Ő csász. és apostoli kir, Félsége ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ttb

a u sp ic iis r e g is történő doctorrá-avatások .lelkesítő

szokását kitünő szorgalm ú .és sikerű szigorlóink

számára, az egyetem indítványa s a nm. közokta-

tásügyi kormány pártolása alapján, visszaállította.

Ha Memnon élettelen szobrából hangokat csaltak

ki a felkelő nap sugarai: a királyi felség kegyes-

. ségének e legújabb ragyogó kiáradása a nemzet

virága fölé dynasztikus érzelmeink lüktetésének
lehetetlen, hogybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j lökésül ne szolgáljon.

Követ kőre. Így emelkednek az épületek, t.

gyülekezet, ha szellemet öntünk beléjök, monu-
mentumokká. Intézeteink fejlesztésével nem külön-

ben állunk. És e tekintetben a haladás sokszor

egy elhagyott állapot, egy helyéből kiesni engedett
a l{1 jp kő visszaállításában nyilvánul. Nem akarok

messzire menni példáért, hanem intézeteinknél ma-

radole megállva. Épületeink erőssége, nagysága,

fénye mindnyájunknak büszkesége. A nemzeti

géniusz hatalma az építkezések jellemében nyilat-

kozik meg a többi között, A római kor épületeinek

maradványai a római nép világuralomra termett

óriás szellemének és akaraterejének emlékei s

hirdetői. Mi is, a nagyrabecsülés és egyúttal a

lelki emelkedés egy nemével tekintünk mind any-

nyian egyetemi templomunkra, magasba törő tor-

nyainak hatalmas tömbjeiré. Honnan van ez ~

Onnan, mert a méhelmek művésziesen összeállított

sejtj eik, a hódoknak emeletekre osztott odvaik, a

madaraknak nagy mesterséggel rakott fészkeik, sőt
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fészekkoloniáik vannak; de temploma, az nincs,

csak az emberi nemnek. A vallás, az Istennel való

öntudatos közlekedés, emberiségünk distinctivuma

volt és marad mindörökre. Idő és vélemények vál-

takozása ezen nem változtat semmit. Az útak és
hidak készítésének mestersége nagy tudományou

alapuló müvészet, nagy szükség egy nemzet életé-

ben; ámde a fősúlyt ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs ze l lem 'ú ta it ku ta tó é s m eg -

vilá g o s ító id e á t t ' t~ d o 1 n á n yszc dwkr a ke ll fe kte tn i á lla n d ó a n .

Én egyetemünk templomára nézve a mondó va-

gyok, hogy, ha gondját viseljük kötelességszerúen

orgonájának, harangjainak, viseljük gondját a temp-

lom szószékének is. Ez a templomban az ész

helye, úgy mint a szíve, az oltár. .Az e g ye tem i h it-

s zó n o ki á llá s t b e fo g ke lle n i tö lte n i. Ez épp oly nagy

kötelességünk, mint a templom fentart ása, sőt talán

még nagyobb.

Ha azt kérdezzük, t. gyüle~ezet,· miért van az

egyetem, miért áldoz az ország és a társadalom

egyetemeinkre, a felelet mindenki ajakán készen

kipattanva csak ez lehet: a z ifjú sá g é r t . Én rektori

székfoglalómban egyetemi ifjúságunk n a g yo b b le lki-

te s ti g o n d o zá sá r a hivtam fel a társadalmat s magát

az egyetemet. Hogy. ennek a felhivásnak egész

rektorságom folytatása legyen; hogy egyetemi ifjú-

ságunknak egész éven át tanusított rendes és iga-

zán nemes magaviseleteért elismerésemet állandó

emlék állítása által tanusítsam; aztán végre még

azért is, hogy Plinius figyelmeztetését, gyenge

tehetségemhez képest, valamiben én is kövessem,

"quatenus nobis denegatum diu vivere, r e lin q u a m u s

a liq u ir l , q u o n o s vixis s e te s iem u r " (Ep. 7.): lépéseket
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tettem az iránt, hogy egyetemünk ifjúsága számárahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"M en sa A ea d em ic a " lépjen mielőbb múködésbe.

Az ifjúsági egyesületek elnökeível összeállva, szóza-

tot intéztünk a társadalomhoz. A sajtó szivesen

közvetítette, a társadalom lelkesen felkarolta kérel-

münket. Forró köszönetet mondok az ügy minden
jóakarójának. Ifjúság és hatóság folytatni fogják

a megkezdett művet.

Lelkes ifjúságunk szorgalmának dícséretére

lehetetlen már fel nem említenem, azt az örven-

detes tényt, hogy, habár a lefolyt iskolai évben a

kelera miatt teljes egy hónapig tartott az ifjúság

szétszóratása az országban, mégis az iskolai év

végén a doctorrá avatásole száma az előző normális

lefolyású évnek adatait felülmúlta.

És most, ezeknek előrebocsátása után emel-

kedő érzelemmel és hangulattal, forró köszönetet

mondva a velem lelépő tek. egyetemi tanácsnak

bölcs és szives támogatásaért, az ifjúságnak i-rán-

tam és az egyetem ügyei iránt tanusított nemes

és lelkes magatartásaért, valamint az egyetemi

hivatalok és tisztségek viselőinek szakadatlanul

teljesített pontos szolgálataikért, kollégiális őszinte

örömtől és tisztelettől' dobogó kebellel adom 'át a

rektori méltóság jelvényeit utódomnak, egyete-
münk választottjának, a jogtudományi kar egyik

kiváló díszének és oszlopának, avval a meggyőző-

déssel és megnyugvással, hogy az ő rektorsága s

a tudomány, az ifjúság, az egyetem javára termé-
keny lesz és sok áld~st fogho~ri{~;-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

I I
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A lefolyt 1892/3. tanévnek főbb eseményeit a
következők tüntetik elő.

Előadások.

Az előadásoknak száma, tantárgyak szerint,

egyetemünk mindnégy karán összesen 651 volt, és

pedig az L félévben 327, a IL-ban 324. Előadattak

mindezen tantárgyak : 78 nyilvános rendes, 20 nyilv. I

rendkivüli, 95 magán, 4 helyettes és 3 tanító
által.

Az említett tantárgyak és tanerők, karok sze-

rint, következőleg oszoltak meg.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az 1 . fé lé vb en . .

Előadatott a hittudományi karban 16 tantárgy:

9 rendes, 1 magán, 2 tanárhelyettes által.

A jog- és államtudományi karban 56 tantárgy:

19 rendes, 5 rendkivüli 1 helyettes és 9 magán-
tanár által.

Az orvosi karban 98 tantárgy: 18 rendes, I I

rendkivüli, 1 helyettes, 33 magántanár által.

A bölcsészeti karban 157 tantárgy: 32 rendes,
[) rendkívüli, 2 helyettes, 26 magántanár és 3

tanító által.
A II . fé lé vb en .

A hittudományi karban 16 tantárgy: 9 rendes,
1 magán és 2 tanárhelyettes által.

A jog- és államtudományi karbari 51 tan-
tárgy: 20 rendes, 5 rendkivüli és 12 m.-tanár által.
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Az orvostud. karban 95 tantárgy: 19 rendes,
10 rendkivüli és 36 magántanár által.

A bölcsészeti karban 162 tantárgy: 31 rendes,

4 rendkivüli, 2 helyettes: 28 magán és 3 tanító által.

Ezeken kívül mint tanítói segéderő alkal-

mazva volt 33 tanársegéd és 64 gyakornok az

orvosi karban; 14 tanársegéd a bölcsészetiben. A
műtőnövendékek száma 20 volt.

Kinevezések.

Ő cs. és ap. kir. Felsége dr. ASBÓTH OSZKÁRT

a szláv nyelv és irodalom ny. rendes tanárává;

Dr. RÉcZEYIMRE ez. rk. tanárt a II. sebészeti

tanszék nyilv. r. tanárává méltóstatott kinevezni;

Dr. NAVRATILIMRE rk. tanárnak az egyet. ny.

rendes tanári czímet és jelleget adományozta.

Dr. MARKUSOVSZKYLAJOS nyug. min. tanácsos

tiszt. ny. r. tanárrá neveztetett.

Dr. LÁNGLAJOSnyug. pénzügymin. államtitkár

és időlegesen szabadságolt ny. r. tanác a f. tanév

II. felében tanszékét ismét elfoglalta.

Ő cs. és ap. kir. Felsége dr. SZINNYElJÓZSEF

kolozsvári egyetemi r. tanárt az altáji összehason-

lító nyelvtudomány tanszékére ny. rendes tanárrá

lk. kinevezni méltóztatott.

Dr. HAMPELJÓZSEF, az érem- és régiségtannak

ny. r. tanára, ugyanezen osztálynak muzeumi őrévé ;

Dr. JENDRÁSSIKERNŐ m.-tanár az idegkór- és

.gyógytannak ny. ren dk. tanárává neveztetett.

Dr. KÖVESLIGETHYRADÓ magántanár nyilv. rk.

tanári czím- és jelleggel ruháztatott fel.

Az üresedésben volt statisztikai tanszék helyet-
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teskénti ellátásával Dr. FÖLDES BÉLA ny. r. tanár

volt megbízva.

Dr. KOCSIS JÁNOS, a palaeontologiai intézet
tanársegéde, főgymn. rendes tanárrá ;

Dr. PURT IVÁN, a budavárkastélyi plébánia
segédlelkésze, a hittud. karban tanárhelyettessé,

HAHÓTY SÁNDOR,fővárosi polgári iskolai rend.

tanár, ar, egyet. templom orgonászává neveztettek.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

K i t ü n t e t é s e k .

Öcs. és ap. kir. Felsége -lk. megengedni mél-·

tóztatott, hogy VASZARYFERENCZKOLOZS bíbornok,

Magyarország herczeg-primása, ezen egyetemen tiszt.
hittud. doctorrá avattassék,

PRILESZKYTÁDÉ országgyülési képviselőt, ki

-50 évelőtt nyerte el egyetemünkön a bölcs. doc-

tori babért, az egyetem. tanácsa politikai és köz-

igazgatási pályán szerzett érdemeinek elismeréseül

jubilaris diszdoctori oklevéllel,

Dr. RÉTI JÁNOS csongrádmegyei tiszti főorvost

ugyancsak 50 évi jubilaris oklevéllel tisztelte meg.

Dr. BITA DEZSŐhittud. nyilv. rendes tanárnak

Ö Felsége a sz. Margitról nevezett bélai apátságot;

" . Dr. KISFALUDYBÉLA ny. r. tanárnak pedig a

·dienesi ez. prépostságot adományozta.

Dr. BOGNÁRISTVÁNpápa Ö szents. titkos kama-

rásává és t. udv, káplánná, dr. ASCHENBRIERANTAL

t. udv. káplánná neveztettek; ezenkívül dr. BITA

DEZSŐ, dr. BOGNÁRISTVÁN, dr. BERGEREv. JÁNOS,

dr. ASCHENBRIERANTALés dr. BREZNAYBÉLAhittndk.

ny. r. tanárok a budapesti érseki sz. szék tanácso-
saivá lettek.
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Dr. Kovxcs JÓZSEF ez. min. tanácsos, ny. r.

orvoskari tanár az igazságügyi orvosi tanács elnö-

kévé; dr. BÖKE GYULA ez. rk. tanár és dr. SALGÓ

JAKABm.-tanár ugyemezen tanács tagjaivá neveztettek.

Dr. NAVRATIL IMRE ez. ny. r. tanár 'magyar

nemességet nyert.

Dr. LÁNCZYGYULAny. r. t. a páduai egyet. tiszt.

bölcsészetd octori díszoklevelével tiszteltetett meg.

Dr. BEÖTHY ZSQLT, a m. t. akadémia igazg.

tanács tagjává, dr.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV ÁMBÉRYÁRMIN ugyanitt tiszt.

taggá, dr. FÖLDES BÉLA, dr. NAGY FERENCZ és dr.

SIlI'IONYIZSIGMONDny. r. tanárok, dr. MARCZALIHEN-

RIK és dr. FEJÉRPATAKYLÁSZLÓ m.-tanárok rendes,

illetőleg lev. tagokká választattak.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M a g á n t a n á r i k é p e s í t é s e k .

Dr. KLUG Ln-ó r-nak magántanári képesítése az

ábrázoló geometriára is kiterjesztetett.

Dr. RÁTH ZOLTÁN a statisztikából,

Dr. REINER JÁNOS az egyházjogból,

Dr. CSATÁRYÁGOST a "vesebetegségek és álta-

lános táplálkozási zavarok" tanából,

Dr. WINKLER LAJOS az analytikai és gyógy-
szerészeti chemiából,

Dr. BÉKEFI REMIG a magyar történelemnek
Árpád korából,

Dr. HALÁSZIGNÁCZa magyar nyelvhasonlításból,

Dr. DEMECZKYMIHÁLY a számelméletből,

Dr. HOFFMANNJÓZSEF a római jogból"

Dr. KAJUCH MÁRTON a római jogból,

Dr. NÉGYESYLÁSZLÓaz irod. segédtudományokból,

Dr. KÉGL SÁNDORa persa nyelv és irodalomból)
, /

\ .
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Dr. ~hNDELLOGYULAa nemzetgazdaságtan ból,

egyetemi magántanárokká képesíttettek.

STEUERJÁNOS feljogosíttatott a finn nyelv és

irodalomból "magántanítói " minőségben előadásokat

tarthatni.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V e s z t e s é g e k .

Fájdalom, a lefolyt tanév alatt sem kerülhette

ki egyetemünk a gyászt, amennyiben tagjai közül

ismét kiragadott a halál nehányat, u. i.

Dr. SALAMONFERENCZ,a történelem jeles tanára,

hosszú szenvedés után jobblétre szenderült, a vesz-

teség egyaránt sújtja egyetemünket és a hazai

tudományosságot.

Dr. MARKUSOVSZKYLAJOS,nyug. minist. tanácsos

és tiszt. tanár, kinek nevével egyetemünk orvosi

karának fejlődésa szorosan egybeforrott és ki e

körül kiváló érdemeket szerzett, alig néhány hóval

élte túl activ szolgálatának megszüntét.

HANTKENMIKSA,a palaeontologiai tanszéken, ezen

tudományágnak egyetemünkön első külön müvelőjét
és képviselőjét szintén elveszíttettük az élők sorából.

Veszteségeinknek számát növelé - örömünkre

nem a halál révén - az egyetem jog és állam-

tudományi tanári kara egyik oszlopos tagjának,

saját kérelmére történt állandó nyugalmaztatása,

u. i. dr. Hoffmann Pál, a kiváló romanista, 30 évet
meghaladó egyetemi tanárkodása után, mely idő

alatt úgy a jogi kar decáni tisztét, valamint az

egyetem rectori méltóságát is viselte, egészségi okok-

ból. az egyetem activ kötelékéből végleg kilépett.

A hallgatóság számát a következő adatok

tanusítják:
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Táblás kímutatása az 1892/3. tanévi egyetemi hallgarékrrak.

1'alls7.akXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr é 1 é v .

A hallga·
tók száma Vallásukra nézve I I Születésökre nézve

. .=

Hittudom. kar
Jogtudom. "
Orvostud. "
Bölcsészeti "IHGFEDCBA~+-~~~--~~--~--~~--~~------~~-I

Összesen.

Gyógyszer. f 1.
hallgató 1II.

Szülésznők . .

851 4! 6326
1
-1-.1-1-'- - . 861 3. -1- 89

19271136194946; 821892484'- 545'2037j 3 19 42063

~ ~ ~~ !;i~~1~:~ ~ I ~ ~ !1~1i l= 4~~I ~ ~ ~ I ~ ~ .~ : ~ ~ ~

3240i21311457921128326[364'1 81-11083:13045i 12 301 613453

- 601. 33 -1 1 4 11- - ll; 591 - 1 - 60
- 1 88 53 2 - 11 111- - 11" 881- - - 88

1

- 76 43[1 I I I 8 14[-'-[ 9.! 75 - 1 -, 76

1 1 : 1 ! Mindössze 3677

'J' a n S 7. ak

A kimutatott rendes hallgatók között újonnan beiratkozott: hittanhallgató 32, joghallgaM

-686, orvostanballgató 197, bö\csészettanhallgató 152; összesen: 1067 egyén.

I I . C é 1 é v .

Hitt/lom. kal'
Jogtudom. kal'
Orvostud. kar
Bölcsészeti kal'--~~~~~--;~~--~--~~~~~~--~~-I

Összesen.

Gyógyszer. { t
hallga tó II.

Szülésznők ..

84 41 6523 -1-1- - - - 821 6 - -1 88
1718119, 87937 63

1

170200 4,-:- 484

1

18101 7· 18 211831

~g~i~1i1~1~ !i~,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi i ~~.lCl 4 ~ ~ , ~ ~ ~ I ~ 1 ~ ;~ ~ig
2957 185

'
1134777 98

1
2981

1

32515 - 9923088 19 32 33142
. I 1, I 1
- 61 341- 1 5 121- -' 9, 61 -1- - 6l

. -186 54 21 11 9
1

11:-,-1
1

91 85 - 1'- 86
- 63 46 -1 - 4 7 -[- 61 61, - 1 1 63

1 1 I I I 1 Mindössze. 3272

2

A kimutatott rendes hallgatók kőzött újonnan beiratkozott: hittanhallgató 2, jogh"Ugató

1 0 0 , o r v o s t a n h a l l g a t ó 1 1 , b ö l c s é s z e t t a n h a l l g a t ó 1 1 ; ö s s z e s e n : 1 2 4 : e g y é n .
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Ss iq o r la io k. é s e g yéb 1 ! ' izsg á la to k.

I. A hittudományi karban:

Doctori szigorlat
Rendes vizsgálat ,

26
958XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . AbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj O g- é s á I Ia m tud om á nyi kar ban:

Canonjogi szigorlat 7
Jogtudományi szigorlat . 853
_.\.llamtudományi szigorlat 132
Pötszigorlat . 238
Az 1. alapvizsgalat száma volt 582

A [J. alapvizsgálat 522
Jogtudományi álllamvizsgálat 36
~Ülamtudonuínyi vizsgálat . 46

Hl, A zor vos i kar ban:

Elővizsgálatra jelentkezett, 492
Előszigorlatra 192
Első, második és harmadik orvosgyakorlati

szigorlat volt 573
Gyógyszerészi szigorlat volt 202
Pótszigorlat és pótvizsgálat 506
B,íba szigorlat 143

IV. A b öle s ész e tik a r ban vol t :

Bölcsészetdoctori szigorlat '- 29
Gyógyszerészeti szigorlat 57
Középtanodai tanárvizsgálat 189
Középtanodai tanári oklevelet nyert 78

}'elavattattak a lefolyt tanévben:

Hittud. doctorra
Canonjog doctorra

1

1
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Jogtudományi doctorra .
Államtudományi doctorra
Egyetemes orvos-doctorra
Bölcsészet doctorra
Gyógyr:;zerész doctorraIHGFEDCBA

180
52

221
27
3

Ezenkívcll kisebb fokozatot nyertek:

Mint gyógyszerészmester
Mint szülésznő

114
133hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A t(~ n r lí je le n g e c lé s ü g /jé r ő l a s a lá b b i tá b lá za t a d

r é szle te zé s t .baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i l j fo ~:~
~.!< ,.:..:::~ ' 5 : i .!4 _,::"C

'-t.:;l:~~o"3 '"~ ""0 ~jAz
YJ<:.}c,.l

-c ee <"0>"0 eo '"~ ...,"0

~ ~ d~~ ~ rb '" >::.!<
"Ocil

egyes karok és félévek " '~ a > l: : : : ~ I s~ '"~
~ '" " '~ '" ...,

:::::...::: s ~ ,o .1.~.o1 '" '" ~JJ ulS
; : i !

~ ro <l)

megjelölése ~~~211~~~
,- Q,) I :C

>:: '"·cil áJ !:lll CJ ol) ~
N

'Q,) (l) M

S " " '-<00
UJ ~ :g B . ': : ~ '~ I

Q)'" '" cno -<
' ' : l) ~ ID ~ '" c U :~ N :0

o

~
~ .1.(0) I -"io : -< ! ~ ..:

1 ·
I

I I

II

1 Hittani karnal L félévben 2 60 I
}I 90

"
»

II.
"

1 301

1I2 OT ogi karriá.I 1; félévben 37 1110 I I 87 1305
} 4845

" "
IL

n
42 1260 I I 78 1170

1

3 Orvosi karnal I. félévben. 33 990
I

52 780
} 3105

" "
IL

"
21 630 67 1005

I

I58
I

} 4530
4 Bölcsészeti kamil I. félévben 1740 38 &70

" "
II.

"
53 1590

:1

42 630

5 II. éves gyógyS7,. II. félévben 1 30 8 120 .150
I

!! 372 I 5550 l13020

I

Együtt 243 7441)

I

.1
1 I,

2*
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Tandíj az 1892/3. tanév I. felében befolyt 98.580 frt.

"" " II." " 89.505 "

Összesen 188.085 "

Ezen tandíj után az állam javára eső 5%

9.4:04 frt 25 krt tesz ki.

Végbizonyítványt nyert:

1. Hittanhallgató .
2. Joghallgató
3. Orvostanhallgató
4. Bölcsészethallgató

Összesen

1. 89
1. 51IHGFEDCBA
1. 7

II. 26
II. 277
II. 145
II. 21

'I'á.v o z á s i b iz O n y í tv á n y t nyert:

1. Hittanhallgató 1 . II.
2. Joghallgató 1. 17 II. 13
3. Orvostanhallgató 1 . 16 II. 4
4. Bölcsészethallgató 1. 5 II. 7"

Összesen 1 . 38 II. 24

A kiosztott ösztöndíjak összege
mindkét f é.l é v b e n :

1 . A hittudományi karnál

2. Jogi ~
3. Orvosi
4. Bölcsészeti

2.000 írt - kr.
29.000

20.800 " - "
15.527 " 50 "

Együtt 67.327 frt 50 kr.

Ehhez járul még 30 díjazott gyakornok után
400 frtjával 12.000 frt, nemkülönben még a külön-

böző egyetemi alapítványokból fedezett pályázati,
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szorgalmi díjak, valamint betegsegélyezések czímén

kifizetett 10.000· frt, mihez képest az egyetemi

hallgatók által élvezett segélyek a gyakornoki

ösztöndíjakkal együtt 89.327 frt 50 kr. jelentékeny

összegre rúgnak, ide nem számítva azon összege-
ket, miket a különböző egyetemi egyesületek

segélyként osztottak ki saját egyesületi vagyo:-
nukból.

Az egyetemi egyesületeknek erre szolgáló alap-

tőkéje következő számokat mutatja fel:

A tudomány és müegyetem olvasó
körének tőkéje . . . . . .

A joghallgatókat segítő egyesiHeté

Az orvostanhallgatokat segítő egye-
sületé . ... . . . . . .

A bölcsészethallgatókat segítő egye-
sületé . . . . . . . . •

A gyógyszerészhallgatókat segítő
egyesületé .

Kórházegylet

1.600baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf r t .
.

57.700 ".

34.200 "

6.000 "

30.000

10.200

Összesen 139.700 f r t .

A könyvtár állománya az 1892. decz, 31-iki

állapotnak megfelelő kimutatás szerint: 207.925

kötet nyomtatványból és 32.895 darab apró nyom-

tatványból áll. A használati forgalmat az 1. és II.
táblázat tünteti fel.
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1 . ' ] ' á b lá z a t .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az eg ye tem i kö n yvtá r o lva só te r m é t lá to g a tó k fo g la lko zá s i

á p sze r in ti kim u ta tá sa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1892. é vb en .

A z 1 9 8 4 la t o g a t a s i j o g o s u l t s a g g a l b n o o lv a s 6 2 8 .2 6 0 ízben v e t t e

igénybe az olvasótermet és itt 33.682 művet használt. Az erre vonat-
ko 7,Ó részletes kimutatás a II. táblázatban foglaltatik.

Jog- és államtudo-
mány hallgató

Orvostanhallgató

Bölcsészettanhallgató

Gyógyszerészettan -
hallgató

Hittanhallgató

Műegyetemi hallgató

Közép- és szakiskolai
tanuló •

Állatorvostanhallgató
J og- és államtudomri-

nyi szigorló
Orvostani szigorló

Bölcsészeti szigorl6 .

Ügyvédjelölt és jog- I
gyakornok ....

Tanár- és tanítójelölt

Magánzó .

Hivatalnok.
Hírlapiré és iró .

Tanár és tanító.

Ügyvéd

Orvos

Lelkész

Katonatiszt

Kereskedő
Mérnök

Művész

Vegyész

Műiparos

Gazdász

Összesen.

1

1

2

777

380

232

87
18

7

52

9

25
I I

13
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I I . T á b lá z a t .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az, e g ye tem i kö n yvtá r o lva só te r m én ek [orqalma a z

1 8 9 2 . ta n é vb en .

A használt művek szakok szerint

Hónap

JanuárbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI
1, 1 1

3718 14 13351 25711357; 4571161f 607
1

.579i 392 5159

Február 3122 4 1278, 374116411517 89! 650 5401400 5493

Márczius 4445 8 1212
1

254,1359 41311 751 540 668' 301 4830
I 1 1

1988 29 710 113i 4861 1511 61, 226: 201, 160 2137

2440 29 841: 1451 580 1961471325 272! 189 2624-

1044 14 4371 731 188 59132i 1161 931110 1122

Septemb. 23783651! 168 5'70 220 761 386319! 155 2548

1 I •
280 50 185 70 311 100 90 41 847

I I

Novemb. 3663 2 1296 192 849 320132 482 399 262 3934

Deczemb. 4759115; 16921 26310371349
1

1921611i 511131814988

l '1 1 I 1 I

Összeg 28260 118197321 1889i8252 275'1'''1<043'367212328 33682

I I I 1 I I I

Április

Május

Junius

Október 703

Az olvasóterem julius l-től szeptember I-ig zárva volt.

Házon kivül 1507 kikölesönző 2952 művet ha.sznált.
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1

I

Egyetemünk a lefolyt tanévben új int. épü-

lettel nem gazdagodott. Még mindig sajnosan nél-

,külözzük a központi épület homlokzatát, amely

az aulát és egyéb hivatalos helyiségeket foglalandja

magában, úgy, hogy egyetemi ünnepélyeinkkel még

mindig vendégként kell elhelyezkednünk, mely
készséges vendéglátásért a fővárosnak hálás köszö-

netünket nyilvánít juk.

Az egyetemnek a folyó évi személyi és dologi

kiadásai tettek 753.074 frtot, melyhez az egyetemi

alap jövedelme 398.515 frttal járult. - Továbbá:

A természettani és növénytani intézetek fel-

szerelésére, illetölegegy növénytani .aquarium fel-

állítására 12.000 frt utalványoztatott.
Az I. vegytani intézet átalanya évi 248 frttal,

.a II. pedig 500' frttal emeltetett.

\

A közegészségtani intézet felszerelésére 600

forint, a gyógyszertanira 1.200 frt, a II-ik vegy-

• tani intézebre 2.000 frt és a II -ik belklinikaira

) 200 frt utalványoztatott.

A földrajzi seminarium könyvtári hiányainak

pótlására 300 frt;

. az ebdüh elleni gyógymód kisérletezésére évi

átalányul 5.000 frtot engedélyeztetett.
A vall. é s közokt. minister ú r az I. szül. klini-

kán sterilisator beszerzésére 850 frtot, ugyane

czélra a II. szül, klinikán 940. fr tot engedélyezett.

Ugyanaz műtő és kötszerekre 2.900 frtot utal-

ványozott.

Ugyanaz a classica és modern philologiai semi-

nariumok 'részére egyenkint 400 frt évi átalányt
rendelt.



Ugyancsak c~ aesthetikaj és mútörténelmi

seminariumok részére egyenkint évi 300 frt áta-

lányt engedélyez, egyúttal az ásványtaní intézet 1
átalányát évi 300 frttal, a gyógyszertanit szintén .

300 frttal, az élettaniétbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAs o o frttal emelte. ,
A vall.- és közokt. minister ú r az egyetemi szol-

gáknak egyenruhával leendő ellátására 2.250 frtot ;

a kórszövettani, törvényszéki, elmekórtani, bőr-,

bujakórtaní és a II. vegytani tanszékek szükségle-

teire 4.000 frtot;
az 1. és II. szülészeti klinikáknak építendő

helyiségek tanulmányozása czéljából Krss ISTVÁN
müegyetemi tanár, KAUSERmúépítész és KÉZi\IÁRSZKY \

és TAUFFERtanároknak 800 frt költséget; \ .

a növénytani intézet tudományos felszerelé-

sére 4.122 frtot;

dr. LAUFE~AUERKÁROLYtanár részére kocsi-

átalányul 300 .frtot ;

az élettani intézet felszerelésére 3.000 frtot

engedélyezett.
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Utazási ösztöndíjak.

Dr. RICHTER ALADÁRgymn. tanárjelölt 1.000
frt utazási ösztöndíjban ;

Dr. DOLESCHALALFRÉD jogi és dr. GYŐRIIST-
VÁN. bölcsészétkari utazási ösztöndíjul egyenkint

1.000 frtban részesültek.

A Schotdán-féle 1.000 és Bene-féle 825 frtos

utazási ösztöndíjak szintén kiadattak.

Dr. N URICSANS.~NDORtanársegédnek az erdélyi
gyáripar tanulmányozása czéljából 200 frt segély

engedélyezt etett.
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A d o m á n y o k .

Báró EÖTVÖS LOR.Ü\D, ] 891/2. evi Hector

Magnificus, 600 forintot adott át alapitvány

képen oly czélból, hogy abból a mindenkori

,Rector szegény hallgatóknak tandíjkölcsönt oszto-

gathasson.
"Dr. SCHULEKVILMOS ny. 1 '. tanár, Alfréd és

Irén gyermekei nevében az egyetemi kórház-egy-

letnek 2.000 frtot ajándékozott.

Dr. BREZNAYBÉLA,Bector Magnificus, a "Mensa

Academica" egyetemi segítő - egyletet óhajtván

életbeléptetni, e czélra 1.000 forintos alapít-

ványt tett.

A vall. és közokt. minister a bölcs. ha1lg.

segítő-egyesületének 100 frtot adományozott.

Az egyetemi kórház-egylet javára, a quaestura
az I. félévben 2.213 frtot, a I I . félévben 2'010 frtot

szolgáltatott be.

Az egyetemi kör a tanács részéről 300 frt
segélyben részesült.

Néhai W AHRMANhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM á R hagyatékából 200 frt

és HERZFELDERM á R és neje 100 frtot adományoz-
tak az egyet. kórház-egyletnek.

JAKABFALVY GYULAkuriai bíró, Gusztá v öcs-

csének emlékére," a jogh. segítő-egyletnek 1.000

frtot adományozott.

KOVÁTSERNŐjogh.

díjat, 200 forintot, a

dékozta.

BRÜLLMón jogh., az egyetemi kórház-egylet

tőkéjének gyarapításához ] 00 frttal járult.

az általa nvert szorzalmi
v ' - -

segítő-egyesületnek aján-



ZÁRBESZÉDE,

Néhai SALAMONFERENCZ tanár özvegye· bold.
férjének történelmi szakkönyvtárát a tört. serm-

nariumnak ajándékozta.

Ugyancsak néhai LUMNICZER SÁNDOR tanár \
özvegye férje könyvtárának egy részét a IT. sebé-

szeti klinikán ak adományozta.

Jutalomdíjak és segélyezesek.

Dr. DOLLINGER GYULA, dr. SCHMIDT, dr. CZOBOR,

dr. KÖVESLIGETHY,dr. CSAPODY,dr. PIKLER, dr. KMETTY,

dr. MELICHÁR,dr. RÁTH, dr. JENDRÁSSIKés dr. SZÉNÁSY

SÁNDOR magántanárok egyenkint 300 frt jutalom-

díjban;

Gróf VAY LAJOS, egyetemi vivómester, 500 frt.

segélyben;

Dr. MAYR AURÉL, a franczia nyelv és irodalom

előadásaért, az 1. félévben 400 frt tiszteletdíjban

részesültek.

Dr. DOLLINGERGyuLÁ-nak, a testegyenészet.i elő-

adások sikeres tartásáért, 300 frt engedélyeztetett.

MANDÁK DEzső quaestor 300, VÖRÖS ÁKOS

quaesturai ellenőr 300, KUSTÁR SÁNDOR díjnok

100 frt remuneratiót nyertek.
A magántanárok javadalmazásából dr. KIS

JÁNOS hittud., dr. RÁTH ZOLTÁN, dr. MELICHÁR KÁL-

MÁ , dr. DOBRÁNSZKYPÉTER jogkari, dr. GROSZ GYULA,

dr. FEUER NÁTHÁN, dr. HOOR KÁROLY, dr. SCHACJITER

MIKSA, dr. CSAPODY ISTVÁN orvos kari, dr. KÖVES-

LJGETHYRADÓ, dr. CZOBOR BÉLA, dr. SCHMIDT SÁNDOR,

dr. FEJÉRPATAKY Lászr.ö, dr. NÉMETH GÉZA, dr. PETZ

GEDEON, dr. VANGEL JENŐ és dr. BODKÁR ZSIGMOND

hölcsészeti m.-tanárok egyenkint 200 frtot nyertek.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1

[
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FEHÉR GYULA nyug. írnoknak 100 frtnyi segélyt

adományozott a tanács.

Dr. BŐKE GYULA ez. rk. tanárnak évi 1.500 frt

tiszteletdíj engedélyeztetett,
, Dr. KÁR~l:ÁN MÓR m.-tanár 300 frt jutalomban

részesűlt.

MARGITAl ANTAL orvoskari díjnok 60 forint

segélyt;
Dr. FODOR JÓZSEF ny. r. tanárnak, a középiskolai

orvosi tanfolyam megtartásáért, 400 frt tiszteletdíj

engedélyeztetett.

Ugyanaz a közegészségtannak, a jogi karban
tartott előadásáért 300 frt, ugyane czímen a

gyógyszerészet-hallgatókat illetőleg szintén 200 frt,

tiszteletdíjban részesűlt.

Dr. FÖLDES BÉLA ny. r. tanár a statisztikai

tanszéknek helyetteskéntr előadásaért 600 frt tisz-

teletdíjat nyert.

A vall. és közokt. rninister úr, dr. PIKLER

GYULA és dr. CSARADA JÁNOS ez. rk. tanárok nak

jutalmul egyenkint 1.500 frtot engedélyezett.
Dr. BALLAGI ALADÁR, a magyar múvelődéstör-

ténet elöadásaért, . 400 frt tiszteletdíjat élvezett.

A vallás- és közokt, minister dr. FAYER LÁSZLÓ

ez.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr k , tanár részére 1.500 frt jutalmat engedé-

lyezett.

Ugyanaz dr. CSAPODI ISTVÁN m.-tanárnak, a

bölcsészeti karon tartott közegészségtani előadásai-

ért 300 frt tiszteletdíjt;

Ugyanaz PATTERSON ARTuR, az. angol nyelv és

. irodalom tanárának, betegségi segélyűl 500 frtot

utalványozott.
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EGAN JAMES,angol nyelvtanító, 30 évi működés

után évi 300 frt kegydíjban részesíttetett.

A vallás- és közokt. minister dr. BÓKAIÁRPÁD

ny. r. tanárt a balnaeologiai előadásokkal megbízta

és e czímen 200 frt tiszteletdíjat nyer.

A Baros-szoborra a. tanács 20 frtot adomá-

nyozott.
Dr. MAYR AUREL és dr. HARASZTIGYULA.helyet-

tesítés czímén 200 frt illetőleg 240 frt díjban

részesül tek.
NEULANDERÁRMIN orvostanhallgatónak 30 frt,

SEBESTYÉN KÁROLY egyet. hallgatónak Lipcsében
120 frt adományoztatott a vallás- és közoktatás-

ügyi minister úr által.

A Mailáth-féle kitüntetési jogdoctori . ösztön-

díjban egyenkint 135 frttal: EISLER ZSIGMOND,MANDL

SÁNDOR,ifj. FIPÁSZ BÉLA és SZEGEDYLAJOS doctorok

részesültek.

Dr. KÁRMÁNMÓR m.vtanár 100 frt, dr. CSAPODl )
ISTVÁN m. tanár 100 frt, dr. RIGLER GUSZTÁVtanár-

segéd 150 frt, végül SINKOVITSJÁNOS szolga 50 frt

jutalmat nyertek.

VÖRÖS ÁKOS quaest. ellenőr, 90 frt, F'ÁCZONYI

GYULA irnok 35 frt és 9 szolga egyenkint 2~ frt

segélyt nyert.

JANKOVICHANTAL,kisegítő könyvtártiszt, 150 frt

segélyt;

STEINERANTAL,WEHER RÓBERT, KLEKNERMIKLÓS

egyenkint 40, BENDEJÁNOS, PÁNYOKIJÓZSEF és KAR-

DOS PÉTER, szolgák, egyenkint 30 frtnyi;

BENKŐ JÓZSEF és P ..ÁZSÓ FERENCZ szolgák

egyenkint 40 frt segélyt nyertek.
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R e n d e l e t e k é s in t é z k e d é s e k . baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
Életbelépett a vallás- és közoktatásügyi minis-

ter úrnak Ó Felsége által jóváhagyott, a gyógy-

zerész-gyakornokok és a gyógysz. hallgatóinak

egyetemi képzésére vonatkozó rendelete.

Az egyetemek jogi karaira, valamint a jog-

akadémiákra vonatkozó vizsgálati szabályzat némely

§§-ai módosultak.
A cs. és kir. közös hadügyminister köszönő

elismerése azoknak, kik a katonaorvosok magasabb
kiképzésében közremúködtek.

A vallás- és közokt, minister úrnak szabály-

rendelete azon tanulókra nézve, kik középiskolái-

kat külföldön végezték és hazai főiskolán kivánnak

felvétetni.

Elrendeltetett, hogy a magyar alkotmány

é jogtörténet ezentúl az T -s ő alapvizsgálaton az

európai jogtörténettel egyenlő terjedelemben kér-
deztessék. .

Felterjesztés történt az új görög nyelv taní-

tása és egy 3-ik philologiai tanszék felállítása
iránt.

Felterjesztés intéztetett a nm. minister úrhoz,

hogy ezen egyetemen a horvát nyelv és irodalom

számára tanszék állíttassék az esetben, ha a zágrábi

egyetemen egyidejűleg a magyal' nyelv és irodalom

számára szintén tanszék állíttatik fel.

Jóváhagyatott és életbeléptettetett az ÓFel":

sége által megerősített bölcsészet-doctori új szigor-

lati rend.
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A vallás- és közokt. minister úrnak szabály-

rendelete az egyetemi könyvtár czélszerübb kihasz-

nálása ügyében.

Felterjesztést intézett a tanács a hittudományi

karban a bölcselet propaedeutikai rendkivüli tan-

szék rendszeresitése iránt.

Jóváhagyatott és életbeléptettetett az új

magántanári intézményre vonatkozó szabályzat.

Az úgyneveze-tt reservált alapnak, mily czélra

leendő felhasználására, nézve;

nemkülönben felterjesztést intézett a tanács az 1
adj unctusi és correpetitori intézményeknek szándé-

kolt létesítése ügyében.
A vall. és közokt. ministerbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú r az 1. belgyógyá-

szati klinika mellé 800 frt fizetéssel és 150 frt lak-

bérrel díjazott, a klinikai laboratorium vezetésére

rendelt 3-ik tanársegédi állást rendszeresített.

Felterjesztés történt a "Sub Auspiciis Regis"

promotiónak felelevenítése iránt és ez intézményt

Ó cs. és ap. kir. Felsége lk. életbeléptetni rendelte.

Az üresedésben levő franczia nyelv és iroda-

lom tanszékének meghívás útján való betöltésére

felterjesztés történt;

úgyszintén törvényszéki és tiszti orvosok orsz.
zabályezása ügyében;

nemkülönben az ó-kori egyetemi történelmi

tanszék betöltése iránt.

A vall.- és közokt. minister ú r megengedte, hogy

a karok, a megállapított arány szerint, tandíj elenge-

elé ekre az eddiginéll 000 frttal többet fordíthassanak.

A történelmi seminarium igazgatásával az

1893/4. tanévre a vallás- és közokt. minister által
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dr. LÁNCZYGYULAnyilv. r. tanár bizatott meg, s

egyuttal a tanárképző - intézetnél szaktárgyából

vezető tanárrá neveztetett.

A franczia nyelv és irodalom tanszékének
helyettesítésével aXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félévben dr., MAYRAURÉl, és

dr. HARASZTIGYULAbizattak meg.

Az egyetemi kórhás-egyletbe az egyetemi

tanács képviselőjéül dr. SCI-IULEKVILMOS ny. r.

tanár küldetett ki.

A fogászati intézet mellé egy szolga állomás

rendszeresi ttetett.

A páduai egyetem 3 százados Gallilei ünne-

pélyén egyetemünket dr. LÁNCZYGYULAnyilv. r.

tanár képviselte, ennek jelentése ezen füzet végén

olvasható.

Dr. GYULAIPÁL nyilv. r. tanár a f. tanévben

egészségi okokból,

ROMÁNSÁNDOR,a román nyelv és irodalom

tanára, a f. tanév I I . felébe~ szabadságoltattak.

A Budapesten 1896-ban tartandó orsz. kiállí-

tási bizottságba, felhívás folytán, az egyetem részé-

ről dr. BREZNAYBÉLA e. i. rector küldetett ki.

Az egyetemi egy letek egygyel, a touristákéval,
gyarapodtak.

A cholerajárvány alkalmából az előadások 4

hétig szüneteltek.

Részt vett az egyetemi tanács a lefolyt tan-

évben is mindazon udvari, egyházi, katonai és pol-

gád ünnepélyekben, melyek az egyetem székhelyén
a mondott idő alatt előfordultak.
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D r . L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAánc z y Gyula nyilv. rendes tanár jelentése paduaí

kiküldetéséről.

Nagyságos RectorbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÚ r !

Méltóztatott engemet a bölcsészétkari dékán

javaslatára m. évi deczember hó eJején megbízni,

hogy a budapesti m. kir. tudomány-egyetemet ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

p a d u a i egyetem meghivása folytán, az ott deczem-
ber h ó 6 -1 O-kén tartandó ünnepségeken képvi-

seljem, melyek Galileo G a lile i tanárságának 1892.
deczember 7-én betelt háromszázados székfoglalása

emlékére rendeztettek.

E megbizatásnak eleget teendő, deczember

3-án Budapesten átvettem a bölcsészeti kar kebe-
léből szerkesztett latin szövegű, díszkötéses üdvözlő

feliratot és még az este útnak indultam Olasz-

országba.
Deczember 6-án a paduai egyetem kisebb

aulajában egybegyűltek az összes vendégek, kül~

földi s olasz egyetemi, társulati küldöbtek, a padnai

egyetem tanári kara s a városi hatóság fejei. Itt a

Rector, Carlo F. F e r r a r is , majd Padua sindaco-ja,
3
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grófhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG iu s ti) üdvözöltek bennünket hivatalból. Köl-

csőnős ismerkedés folyt és bár az alkalom termé-

szetéhez képest az idegen egyetemi küldöttek között

dominált a physiko-astronomus elem, - de ezek

között sem volt kizárólagos, - az olasz egyete-

mek küldöttei túlnyomólag a történet-, jog- s iro-

dalmi szakek képviselőiből kerültek, közöttük jelen-

tékeny számmal olyanok, kikkel munkásságuk foly-

tán bizonyos egyéni összeköttetésben állok és többen

olyanok, kikkel 1890-iki olaszországi huzamos

tanulmányútam alatt személyes ismeretséget kö-

töttem.

Az nap délutánja programmszerűleg Padua
történeti, múvészi nevezetességeinek megszemlélé-

sére volt szánva; de a ki - mint magam -

korábbi szemléletből ismeri ezen műkincs ek s emlé-

keknek gazdagságát, értékét, arra nézve ezen több

órai tömeges hajszából talán egyedül az a kime-

rítő, szakavatott "Guida di Padova" birhatott

értékkel, melyet közöttünk szétosztottak.

Este megérkezett az olasz király képvisele--
tében Martini Ferd. közoktatási minister s egy

"réception" (dansante) a Casirio Pedrocchi termek-

ben bezárta a mozgalmas napot.

ji[ásnap, deczember 7-én délben megindult a

sajátképeni ünnepély, az egyetem híres, ékes Aula

Magna-jában tartott diszülés. A rector, környezve

a, hagyományos ornátusba öltözött tanácstagoktól,

kathedrában elnökölt; előtte egy asztal a beküí-
dött és még leteendő feliratok, diszokmányok stb.

felvételére. Egyasztalfőnél állva tartották a szó-

nokok beszédjeikot. Ezen emelkedvényele körül,
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elől s oldalt foglaltak helyet az uralkodó képvi-
-selője, az idegen küldöttek s a paduai előkelőtáa-

saság hölgyei. A nagy termet minden zugában

ellepték a, paduai tanárok, polgárság s a "hegyen"

.a paduai és más olasz egyetemek tanuló ifjúsága,

valamint a külföldi német, franczia, svajczi, angol
diáksági küldöttek, közöbtük anémet zónabeliek

teljes "Wichs" -ben az obligát Schlágerrel.

A terem jobboldali felén, a, főajtó közelében,

valami faalkotmány jelezte azon kathedrá helyét

- én legalább feliratot nem vettem észre, -

melyen háromszáz évelőtt ugyanazon naponhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG a l i le o

G a lile i beköszöntő beszédjét az úgynevezett "pro:,

Iusio "-t tartotta, mint a mathematica. lectora, mely

hivatalra őt, ki eddigelé (rövid ideig) Pisaban

"olvasott", "chi 'lesse in Pisa con sua grandissima

laude et si puo dir che sia il principal di questa

professione - Pascalis Cigonia Dei Gratia Dux

Venetiarum", évi 180 aranyforint fizetéssel ki-

nevezte,

Miért oly nevezetes ez a nap és mi jogon

emeltetett nemzetközi jelentőségre ~

Azon 18 év, melyet Galilei a páduai egye-
temen töltött, az ő lángelméjű munkásaágának

legpositivebb, legtermékenyebb, egyénileg legbol-

dogabb kerszakat képezi. Mindaz, a mi tanaiban

alapvető, a mi találmányaiban és gyakorlati appl i-

cat.ió iban a csillagászat, physika és mechanika

terén maradandó becsű volt, ezen paduai akadémiai

lustrumokra vezetendő vissza.

Ezen eredményekben nem alábecsülendő a

paduai egyetemnek része, azon főiskoláé, mely aIHGFEDCBA
3*
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XIV. ,századtól fogva averrhoistikus tcndenciái,

experimentáló szabadsága s első kezdetleges kisér-

leti berendezkedései folytán szinte . történetileg:

hivatva volt arra, - a miben főura, a velenczei

Signoria, a gondolati és lelkiismereti szabadság

ezen szívós védelmezője, hathatósan támogatta, -

hogy a XVII. századi hanyatló Olaszországban, az.

inductiv módszer szerint speculáló és kutató ter-

mészet-philosophiai lángésznek biztos, istápolo alma

matere, mondhatjuk menhelye legyen.

Azon rohamos haladás és vakitó eredmények-

kel szemben, melyeket a külső természeti meg-

ismerés s erőalkalmazás tekintetében a lefolyt

évszázad alatt Nyugat-Európa felmutathat, az olasz.

tudomány és némely főiskoláinak érdemei ama.

vívmányok küzdelmes előkészítésében kezdnek fele-

désbe merülni, szinte történelmickké váltak; de

mindenkor joggal feleleveníthetők. A páduai egye-

tem ezek között első ranghan áll.

De a Galilei tanai, kutatásainak uni versali-
tása ; speculatiói, iratainakhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm á d s se r i c zé ltu c la to s sá g a .

. és nem kevéssé az a kifejezési világosság, mely-

lyel nemcsak megfigyelései eredményeit, de ama

benső dialeletikai processusokat is egy modern

nyel vnek klasszikus kezelésével felfedni tudta:

mindez őt hazája, de mondhatjuk, specialis szak-

tudományai határain is mcssze túl, olyan európai

universális jelentőségre emelte, .mely emlékének

minden ünneplését is méltán egyetemessé teszi.

Az imént lefolyt padu ai ünnepélyek körül-

belül ezen eszmemenetek sugallata alatt látszottak
.alakulni ....
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De visszatérve a díszülésre : az első beszéd, a.

rectoré, melyet van szerenesém ide mellékelni, az

ildomkövetelte üdvözleteken kívül, főleg azonXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j

egyetemi zászló "gonfalone .. átvételével foglalko-

zott, melyet a padovai társasági hölgyek hímeztek.

vagy inkább értékes kiállítással dolgoztattak, az

olasz egyetemi gonfalone-k régi stylje szerint,

miként azt a benfoglalt rajz feltünteti.

A díszűlés sajátképi hivatalos szónokahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF a o a r c

Antonio tanár volt. Felolvasott értekezése, G a lile i

a P a d o va , melynek .autographikue okmányfüggelé-

kéből fentebb idéztem, nagy és megkapó, méltó

vonásokban. összegezte azon korábbi két kötetes

munkájának eredményeit, melyet hason czím alatt

a nyolczvanas évek elején közre bocsátott, a Galilei

összes munkái nagy nemzeti kiadásának egyik

bevezetőjéül, a mely kiadás szerkesztésével Isidoro

del Lu n q o , florenczi hírneves Dante - kutatóval ,

olaszországi legjobb ismerőseim egyikével, meg-

bizatott s a melyből eddigelé már több kötet

jelent meg.

Ezután az idegen egyetemek és tudományos

testületek szónokai következtek, kik az ünnepély

s a Galilei nemzetközi, egyetemes jelentőségét

emelték ki, de kivétel nélkül a rokonszenv és
hódolat adóját rótták le azon ország, azon egyetem
irányában, melynek az európai múvelődés oly sok-

oldalú, fényes termékek és vívmányok létrehozását

érlelését köszönheti.

Már az előtte való napon az egyes országok
sorrendjét - igen czélszerüen - sorshúzás útján

állapították meg. Így történt, hogy egyik sva jc zi,

, .IHGFEDCBA
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küldött - a lausannei" egyetem ifjú rectora -

és nehány világhírűhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa n g o l természettudós felszóla-

lásai után, ~ lY1 a g ya r o r szá g képviselőiré került a sor.

Magyar díszruhába öltözve s a kolozsvári egyetem
küldötte, dr. Farkas Gyula dékántól kisérve, ki a

testvéregyetem feliratát tartotta kezében, a követ-
kező - mondhatnám rögtönzött .:' szavak kisére-

tében nyújtottam át egyetemünk feliratát:

Au nom de l'Université Róyale de Budapest

et" mon collegue au nom de l'Université R. de

Kolozsvár, nous avons l'honneur de présenter ces

adress es comme hommagos au génie créateur du

Galilei .
Je dis génie créateur - comme depuis l'Ar-

chimede personne ne savait parler avec la Nature

comme lui.
Il l'interrogeát magistralement - et Elle lubaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí

répondit,

Mais comme l'Universalité du Galiléi touchait

a tous les domaines de la science, aux lettres,

aus: arts méme c'est lui que nous devons regarder

en véritable fondateur de la méthode inductive.

Par l'application générale et féconde qu'il en a

fait, c'est lui qui a introdnit en effet cette "Instau-

ratio Magna" sur toute la ligne des connaissances

et des recherches, dont des grands précursceurs

ont signalé l'avenir.

Des qu 'on prouonce ce nom de Galiléi, la

notion de luttes éprouvées surgit en notre ame.

Des récentes recherches histör.iques ont bien pü

moclifier quelques détails, corriger certaines notions

sur le "proces" intenté centre lui, rnais les résul-
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tats essentiels et. pour ainsi dire, traditionnels

n'ont pas eté altérés. Done, hommage au Galiléi

ignifie toujours adhérenoe integre et inébranlablebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a la liberté de la recherche, de la pensée.

En méme temps nous portons des saluts a
l'Université de Padoue. Des rélations intimes rat-

taohent lahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ Io n g r ie , la culture hongroise a Padoue.

Rapports qui datent des origines meme de cette

Université au XIII. sieele et se perpétuent conti-

nüment a travers les siecles jusqu'a une epoque

toute récente, jusqu'a notre relevement national

en 1.867.

Nous n'avons plus le droit de parler au nom

d'une U ng a r a N a tio corporation médiévale de cette

Université méme. Mais nous avons mandat de

parler au nom d'une Na tio h u n g a r ic a plus large de

professeurs, .lettrés, et étudiants méme qui offrent

leurs voeux par notre intremédiaire,

Et suivant un mot que votre Recteur vient

de rappeler dans son éloquent discours: quels

voeux de plus liaute portée pourrions nous forrner

qu'a ce que les destinées futures de cette véné-

rable Alma Mater s'accomplissent dans les gran-

des mesures de son noble passé i!

Viv at sicut vixitl

E diszülés végén ki lettek hirdetve, s ő fel-

sége 1. Umberto király nevében proklamálva a

nehány távollevő tudományos kitünőségnek, vala-

mint a külföldi egyetemi képviselőknek adomá-

nyozott tiszteletbeli doctorátusok. Ha ezek között

az én csekélységem is az Universitas Patavina

részéről a "litterarum ac philo sophiae doctor
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. .

honoris causa" czimével fel lett ruházva, az kizá-

rólag az engemet kiküldött tudomány-egyetem

iránti figyelem nyilatkozásául tekintendő, a mint-

hogy az egyetemünket jelentőségéhez képest meg-

illető tekintet Paduában minden egyéb alkalom-

nál is gondosan megóvatott. A tisztb. doctorátusra

vonatkozó diszokmány már másnap az egyetem
Rectora által közvetlenül kézbesíttetett.

Ezen közel négy óra hosszant tartó, de mind-

végig emelkedett hangulatban és feszült érdekkel

folyó, az összes résztvevőknél bizonyára felejthe-

tetlen benyomást hagyott díszüléssel, az ünnepély

tetőpontját érte volt és szellemi tartalma jórészt

kimerült.

Mindazonáltal a nemzetközi illedelem köve-

telményének tekintem, az összes idegen küldöt-

tekkel együtt résztvenni azon ünnepi es, körmeneti

kivonulásban, mely más nap, deczember 8-án a

Prato della Valle néven ismeretes, ó-római idők-

től fogva Páduának fás, pázsitos közséta terén ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G a lile i s e o b r o n a k tartott, mely az ottani két azobor-

köröndben a mult század derekán felállíttatott.

Egy érczkoszorú tétetett le e szobor talapzatára,

az illetékes egyetemi, hivatalos és társadalmi

tényezőknek beszédjei mellett.

Résztvettem továbbá azon két esti d ís zla ko r n á n ,

melyet deczember 7-én az egyetem adott a köz-

oktatási minister s a vendégek tiszteletére; a

másikat, fényesebb et, a városi hatóság azon hatal-

mas Palazzo del Municipio egyik nagy termében,

melyet a "Salone", a Sala della Ragionea világ
ezen legnagyobb méretú terme koronáz, s amely
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ezen egész idő alatt azhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiffu sá g i vig a s sá g o k és lele-

ményes mutatványok színhelye volt. Az első dísz-

lakomán olasz nyelven egy rövid asztali felköszőntőt

mondtam Olaszországra,

Deczember 9-én egy nagy deák-bankett tar-

tatott, de ezen már nem tartottam szükségesnek

résztvenni, a minthogy a többj deák-mulatságokon

is csak futólag hetekintettem. Ehelyett inkább

átrándultam Vicenzába - azon kevés nevezetesebb

olasz városok egyikébe, melyet eddigelé közvetlen

szemléletből nem ismertem - és megtekintérn

annak építészeti s egyéb múkincseit,

Másnap a délutáni gyorsvonattal ismét vissza-
utaztam Budapestre; 12-én - hétfőn itt már újból

felveliettem előadásairnat. Tekintve, hogy amaz

ünnepélyi hétre egy közünnep (B. A. fogantatása

- decz. 8.) esett - egy külön pótló előadást

pedig még elutazásom napján tartottam volt meg:
ezen olaszországi utam s . ünnepélyí részvételem

mindössze három előadási óra mulasztásával járt.

Végezetül szabadjon ezen egész kiküldetés

actualitása, indokoltságára nézve nehány észrevé-

telt tennem.

Bármi kiváló legyen a Galilei állása a tudo-

mány nagy búvárai, előharczosai sorában, első

pillantásra ez az egész ünneplés sannak speeialia

alkalma, egy egyetemi tanszék elfoglalásának év-

fordulója, valami erőltetett szinezetet látszik fel-

tüntetni, mely csupán lokális viszonyok és méretek

között tartva, tünhetnék fel természetesnek, jogo-

sultnak. Azonban ez a látszat nem felel meg a
valóságnak.
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Miként a fentebbi hézagos ünnepélyi vázlat-

ból is kitetszhetett, ez voltaképen ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAp a d~ ta i e g ye -

tem n ek O en te n a r ium a volt s a Galilei tanársága inkább
a czím, melyhez Illően hozzáfüződött,

A padnai egyetemi alapítási éve ugyanis, meg-

bízható történeti adat szerint, 1222-re tétetik;

1222/3. közül már Albertus Magnus, aquinoi sz.

Tamás mestere hallgatóul megfordult benne. Ezen

évszázadi fordulók megünneplése azonban jóformán

csak az olasz egység helyreáll ása 1860-70. óta

kezdődvén Olaszországban, az a nemzedék, mely e

nagy átalakulások korszakát keresztül élte, vala-

mint a mostani, többé meg nem ülhette volna

egyeteme, a bolognai után talán a legrégibb és

legnagyobb hagyományú az olaszok között, törté-

neti fennállása és régi dicsősége emlékünnepélyét.
A hétszázados évfordulótól (1922.) pedig egy egész

emberöltő választja el ezt a két nemzedéket. Meg-

ragadta tehát a század ezen utolsó évtizedében

kínálkozó méltó alkalmat.

Azonban ezbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa , páduai egyetem egyike azon
kevés külföldi, nyugat-európai múvelődési intézetek-

nek, a melyekhez Magyarországot évszázadokig tartó,

rendszeres összeköttetésnek kapcsai fűzik. E tudo-

mány-egyetem tekintetes tanácsa előtt ez nem

szorul bővebb illustratiora,

Ha megtekinteni méltóztatik a fentemlített

egyetemi zászlónak reproductioját, mely a mell.

füzet belső czímlapja hátoldalán találtatik, úgy

balra (a Galilei-család hágcsós czímere hossz-során)

a March Anconitana és Pedemontana között az

U ng a r a natio bélészött neve olvasható.

•
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A közöttünk kiosztott többé-kevésbbé becses

alkalmi iratok és publicatiok egyike, az igen figye-

lemre méltó: "Rotulus et Matricula D. D. Juris-

tarum et Artistarum Gymnasii Patavini A.

)'IDXCIl- IIl. P. Ch. N. (Curantibus dr. Blasio

Brugi p. 0. prof. et J. áloysio Andrich iur. stud.

in Patav. Ath.) jegyzékeiben az "TI ltramontani" kö-

zött negyedik helyen olvasható ahgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANa tio U n g a r a

M a t1 ' ic u la - ja . Itt csak a Galilei tanszék-foglalásának

éve, 1592/3. van kimutatva. Ámde ezen, "Ungara

Natio" régi intézményéről tanuskodik a P. D en ifle

által közzétett XIV. századi ' s ta t~ ttum b a n foglalt kö-

vétkező jegyzés: (De Numero Consiliariorum et

nacionum. Rubrica I.) Naciones ... sunt hec ...

Polonorum et U ng a r o r um , Provincialium etc.

Továbbá egy másik kéziratban ad Ann. 1377

olvasható: J o a n n e s e le U n g a r ia praepositus Strigo-

niensis Ultramontanorum rector .... (Archiv für

Geschichte und Litteratur des Mittelalters. VI. k.

1892. 3. 4. füzet, 399. és 365. lap. Die Statuten

der Juristen-Facultat Padua gyüczím alatt; mely

publicatio csak utólag került kezemhez). De minden

egyebektől eltekintve, a paduai püspöki levéltár-

ban őrzött és jóformán feldolgozatlan anyag, a

Volumina Matricularum 1461-től 1790-ig terjedő-

leg tartalmaznak hasonló jegyzékeket, melyeknek

átkutatása bizonyára dús eredményekkel fizetne,

feltárván előttünkbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfL magyar honfiak részvétele

képét ezen egyetem életében ama három század

alatt. Még így is, ha nem az utolsó perczben, az

ünnep előestéjén ért volna engemet e megtisztelő

megbizatás, a nyomtatott kútfők átnézése alapjánIHGFEDCBA
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siker ült volna ezen összeköttetésnek folytonos-

ságát s intensivitását szélesebb alapon s erősebb,

egyénitöbb vonásokkal kidomborítani.

Bármint legyen, az kétségtelen, hogy Magyar-

országnak ez alkalommal képviselve lennie kellett
és kifejezést nyernie annak a régi culturális közös-

ségnek, mely közte s e hajdan oly fényes olasz

egyetem között fennállott.

Egyetemünk érdekében sajnálom, hogy ezen

képviselet nem illetékesebb, avatottabb kezekben

nyugodott, mint az enyémek.

De személyemet illetőleg köszönettel tartozom

a nagyságos Rector úrnak s a tekintetes tanács-
nak e kiküldetés' tiszteletéért .•s a miért alkalmat

adott résztvehetui egyhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtö r té n e ti ünnepélyen, melynek

. számos tünete az én kedvencz tanulmányaim kö-

réből eszmetársulásokat ébresztett, illusztratiokat

látnom engedett.

V égül van szerenesém a paduai egyetemnek e

képviseltetésért intézett köszönő iratát, mely hoz-

zám czímezve, utólag beérkezett, ide mellékelve

tisztelettel áttenni.

Fogadja nagyságos Rector úr, kitünő tisztele-

temnek kifejezését.

Budapesten, 1893. februárban.

Dr. Lánczy Gyula.


