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A szellemi élet terén,melyen csak a szabad elha-

tározásból eredt öncselekvőség szülhet kedvező ered-

ményeket, azoknak elérésére az érdekeltek egybe-

hangzó lelkesült közreműködése feltétlenül szükséges.

- Ezen századok tapasztalatain gyökerező igazság

folytán, az egyetemek szervezetében a közérdekeltség

és közszellem felébresztése és fenntartásának minden

czélra vezető eszközét alkalmazva, alkotó elemeik, a

tudomány karok egymás iránti viszon yzataban , az

egyenjoguság és testvériesség elvét nemcsak szabály-

ként megállapítva, hanem összerü intézkedések által
létesítve szemléljük. Áll ez különös en a rectori méltő-

ság betöltésének módjára nézve, melyet az ősök böl-

csesége nemcsak a társak szabad választásától tett

függővé, hanem rövidebb időtartamra szorítván, évről

évre a karok rendje szerint változandónak határozott,

hogy igy egyeteinlegességök érzete élénkítessék, ne-

talán- szétágozó irányzataik egyensulyoztassanak, és az

egyes szakok czélzataihoz képest, szükségkép külön-
bözöleg alakuló tudományos nézetek és érdekek kép-
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viseltetése az összegyetem igazgatásában egyaránt
biztosí ttassék.

Ezen szabályainkban is elismert elvnek daczára,

a legbölcsebb, a legczélszerűbb intézményeket meg-

hiusítő viszonyok hatalma, események, melyek ismer-

tebbek , mintsem hogy emlitenem kellene, okozák,

hogy tizenöt év 6ta egyetemünk rectorságát csak a

hit és jogtudományi kar tagjai viselték; és midőn azt

e napon, az orvos-sebészeti kar köréből a közbizalom

által arra hivatott érdemdús utódomnak átadom, e

tényben egyszersmind a karok egyenlőségén alapuló

szervezefünk egyik lényeges elvének ism éti életbelép-

tetését, az idők sulya által félbenszakasztott hagyo-

mányos sorrendnek megnjitott folytatását .örömmel

üdvözöljük. Előbb azonban, mint e helyrőllelépnék,

tisztem hivatásához képest rövid rajzát adaudomDCBAm í í -

ködésünk eredményeinek, a lefolyt tanév intézetünket

érdeklő eseményeinek; mert ha természetünk sajátsá-

gaihoz tartozik, hogy bizonyos időszak véghatárához

jutván, elmélkedve tekintünk a multra, hogy számot

vessünk önmagunkkal, ügyeink emelkedése vagy ha-

nyatlása iránt: mennyivel inkább helyén van ez tes-

tületeknél ,melyeknek jó és balszerencséjében oly

sokan osztozkodnak, sorsát részvéttel oly számosan

kisérik; leginkább pedig helyén van ott, hol azt az

erkölcsi felelősség ama neme is követelni látszik,

mely választott tisztikar viszonyzatáb61 választói irá-

nyában foly, kik miután legbecsesebb érdekeik keze-

lését arra bizták, igényeik, várakozásaik kielégitéséről,

teljesitéséről, méltán varnak megnyugtató felvilágesi-

tást. Mi:qthogy pedig egyetemi életünk nyilvánulásai

részint fötanodai, részint testületi működéseinkre vo-
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natkoznak, e kettős feladványunk szerint osztályozva

adandom elö a lejárt tanévnek történetét; mihez a

mindkét szempontból egyaránt érdekes személyzeti

adatok járulandanak .

. A tanintézetek.íídvös hatása nagyrészt a köve-

tendő tanrendszertől függ; e tekintetben ez évben a

jog é s á I Ia mtu dom á nyi karnal életbe léptek

azon változások, melyek az ország átalakulása folytán

egyetemünk által mdítványozva, felsőbb helyen egész

terjedelmükben jóváhagyattak, s melyek, habár a

rendszer lényegét nem érintik, közoktatási szempont-

ból nem csekély jelentőségűek. Igy a jogeneyclopae-

dia, fogalmához és tartalmahoz képest, ismét a tanul-

mányok kiindulási pontjául tétetett) a ném et biro-

dalmi ésjogtörténet helyébe az általános jogtörténelem

lépett, mely midön az európai jog fejlödését tárgyalja,

az~n egyetemlegességnél fogva, mel y a keresztény

vallás felvétele óta nemzetünk és a nyugat többi népei

közt létez, hazai intézményeink felfogására világossá-

got derít; az észjog, melynek fontosságát az államélet

szempontjaból csak azok vehetik kétségbe, kik a ma-

gánjog terén túl nem emelkednek, azon kiterjedésben

taníttatott, melyet az örök igazság elvein sarkalló tár-

sadalmi rendnek érdekei oly rnéltan igényelnek. A

politikai tudományok az alkotmány elméletére kiter-

jesztve lőnek; az európai államisme az intézetek ősz-

szehasonlítasa nagy· föntosságánál fogva, különösen

ajánltatott; a hazai köz- és magánjog kötelező tanul-

l
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mányoknak nyilváníttattak, a nélkül, hogy a 'tansza-

badság elvének megszor1tásával, bizonyos évfolyamhoz

köttetnének; a nélkül, hogy az ausztriai jog, melynek

elméleti és gyakorlati nyoruósságát félre nem ismer-

jük, elhanyagoltatnék. A számadolás tanítasa a szám-

vevőség tisztjei igényeinek tekintetbe vételével a budai

mfíegyetemhez helyezteték áto

Az o r v o 8-seb ész e ti karban korunk tudo-

mányos haladasdnak egyik fővívmánya, a rövid idő

alatt nagy jelentőségre emelkedett kórboncztan, a 8e-

bészek számára legelőször kötelezőleg adatott elő; a

gy6gytudomány több külön ágazatának képviseltetése

magántanítók általlétesült : a kérszövettan és góresői

k6rvegytan tanítása biztosítva lőn. '

A b öle s ész et i karnal a középtanodáink fej-
I

lődésére nagy. befolyásu tnnárvizsgál6 bizottmány,

utasító szabályzatának megálIapításn és tagjainak ki-

nevezése által végleg megalakult , sDCBAI ily módon évek

. óta táplált óhajtásunk teljesült; a magyar történelem

tanítása ,fontosságának megfelelő figyelemben része-

sült, s a történelem második tanszékének betöltése el-

rendeltetvén, az ujonnan nevezendő tanárnak köteles-

ségei közé a történelmi körisme és módszertan elő-

adása soroltatott ; azonfelül e kar irodalmi tanszékei

ujjal, a rumán nyelv és irodaloméval szaporodtak.

Ezen tényleg létesített modosításokon kivül ta-

nácskozásaink főtárgyát képezék azon javaslatok, me-

Iyek a mostani tanrendszer m6dosítására vonatkoz-

nak; ,ezen egyetemünk jövőjére nézve oly fontos

ügynek érett megfontolását, és minden oldalróli meg-

hányását, annál szentebb kötelességünknek tartottuk,

minél inkább meg voltunk gyözödve:- "Hogy több
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nemzedékre szánt tanulmányi rendszer gyökeres, a

tudomány és gyakorlati élet igényeinek közvetitésére

törekvő átidomításánál, minden rögtönzött terv magá-

ban hordozza az enyészet magvátDCBAI és annálfogva azon

tanrendi épület felemelése, melyben még a késő iva-
dék biztos, állandó és nem évről évre változó hajlékot

keres, minél gondosabb eljárást igényel." A tan- .

rendszer alapelveiré nézve a karok egy hangulag a

tanszabadság mellett nyilatkoztak, mely a bölcsé-

szeti kar szavaival élve: "Első alapja a tanár tudo-

mányos önállásának , és egyszersmind az egyetem

felsőbb tudományos felfogásának." A tanács, midőn

az összes testület ezen öszhangzó véleményét con-

statirozta, a maga részéről is határozottan hozzá

csatlakozott; mert ezen elv mellett a tudományos

világ általános meggyőződése, a leghaladtabb nemze-

tek tapasztalatai szőlnak ; azt egyetemünkre nézve

országos törvény szentesítette, mely egyetemünk

szervezetének rendületlen törvényes alapot nyujt, azt

a változ6 vélemények hatása alól kivette, és annál

szilérdabban megállandósítja, minthogy azzal meg-

egyező intézkedések 1850 óta mind ezen, mind az

ausztriai monarchia többi egyetemeinél elismert érvé-

nyességben tettleg fennállanak, és annálfogva teljesen

megfelelnek ::zon viszony és kölcsönhatásnak is, mely

egyetemünk és a szomszéd tartományok főiskolái közt,

1 \ 1 á r i a Ter é zia kora óta létezett; minélfogva nem

lehetett javasolni a visszatérést, mely egyszersmind

hanyatlásnak lenne mondandó oly rendszerre, mely

nálunk és azoknál egyenlő alapon és egyenlő fővoná-

sokkal létezett, ottan pedig végkép eltemetettnek te-

kintetik. A részletekre nézve főfigyelmünket a magán-
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tanítói intézet kifejlesztésére fordítottuk, mert a tudo-

mányos verseny előnyei mellett, az nyújtja lehetőségét

annak, hogya főtudományokon kivül, azoknak egyes

ágai külön Ieeekékben tá.rgyaltassanak, mint azt a

bécsi egyetemnek példája is mutatja, hol jelenlegTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 0

több magántanító míiködik ; ez azon mőd, melyen az

elismert tudományos erők és egyetemünk közötti ösz-

szeköttetés a tanítás terén, a köz oktatás javára létesül-

het ; míg más részt fiatalabb tudósoknak tér nyíttatik

tanítási képességök bebizonyítására, kifejtésére, mi

által a felsőbb tanszékek betöltése rövid csődvizsgálat

vagy még kételyesebb ismérvek esélyeitől függetlenít-

tetik; miért is ismert tudósoknak e téreni míiködését

minden kitelhető módon könnyíteni, a kezdő tudóso-

kat pedig ezen intézet lényegét megóvó feltételek alatt

segélydíjakkal is serkenteni, támogatni kivántuk. Te-

kintve hazánk viszonyait, oly rendezését javasoltuk a

tanulmányoknak, mely az átmenetet a jogakadémiákra,

orvostanulőinkra nézve más egyetemekre nem gátolja,

az .általdnos tudományokat kellőleg támogatja, bizott-

I mányi vizsgálatok, czélszerü fegyelmi intézkedések

1 által, a tanulási szabadság lényegét fenntartja, az an-

nak legnagyobb ártalmára válható szabadosságnak

elejét veszi. Hatósá . szerkezetünkre nézve, habár an-

nak t üz e tes tárgyalása feladván ink közé nem

tartozott, a mcstaninak fe~ pártoltuk, mint-

hogy az, önkormányzati jogokkal felruházott testület

állásának és hivatásának teljesen megfelelő, az egyetem

és egyes karai tanulmányi, igazgatási és kezelési ügyei

iránti részvétet, az összes tanítói személyzet körében

ébren tartja és éleszti. Mi leend eme javalataink sorsa,

még a jövő méhében rejlik; szabadjon reményleni,
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bogy az ország első tanintézetének egyhangu vélemé-

nye nem hangzand el nyom nélkül ezen ügy végel-

döntésénél; mi nyugodt lélekkel állíthatjuk, hogy ben-

nünket csak egy nézet vezérelt, egy czél lebegett

szemeink előtt, egyetemünket minél virágzóbbá, minél

tökéletesebb é tenni, és hogy egy perczig sem feledkez-

tünk meg azon felelősségről, mely minket e tekintet-

ben ép ugy hazánk, mint a tudományos leülföld közvé-
leménye előtt illett. Ezen felelősséget annál mélyebben

éreztük, minél nagyobb számmal, folyvást növekedő

arányban látogatják intézetünket hazánk ifjai, minél

nagyobb mérvben nyilvánul e tekintetben az országos

közbizalom. Igy a jelen tanévben az ifjuság száma is-

mét tetemesen növekedett, s mig taval 1352 volt: a~

idén a téli félévben 1506-ra emelkedett; nevezetesen

beiktatott karb eli hallgató 1124, azok közt 70 hitta-

nulő, 780 jogász, 260 orvos-tanuló, 13 bölcsészethall-

gató ; kikhez 64 rendkivüli, 95 gyógyszerészeti, 1 fi8

sebészeti tanuló, és 55 szülészeti tanulönö járult. A

nyári félévben, a szülészeti tanulénökön kivül, kik 73

voltak, a szám, mint rendesen történni szokott, vala-

mivel apadt és az év végén 1458-ból állott, Különösen

emelkedett a joghallgatók száma, mely az előbbi rend-

szer alatt 1827/28. 391-gyel tetőzött; taval 642-re, az

idén a rendkivülieknek beszámításával 824-re ment.

Az orvosok száma a mult évben 168 volt, az idén a

rendkivüliekkel egyűtt 315-re emelkedett; a cseké-

lyebb számu rendes bölcsészettanulókon kivül. e kar

előadásait a téli szakban 518, a nyáriban 540 más

karbeli hallgató látogatta.

Ifjuságunk legnagyobb száma a szent korona tar-

tományaiból volt; a monarchia többi részeire 27, kül-
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földi államokra 6 esett; vallástikra nézve túln yom61ag ka-

tholikusok, jelentékeny számmal más vallásuak is; ne-

vezetesen a jogtudományi karban, több evangelika

jogtanoda megnyítása daczára 233 mindkét vallasté-

telü protestans tanult. Tekintve hallgat6ink eme szá-

mát, azt az ausztriai és német egyetemek közől, csak

a bécsi és berlini mulja felül, sőt a jogkar hallgatósága

több hires német egyetemek, mint a göttingeni, hei-

delbergi, tübingeni stb. összes létszámát j6val túlha-

ladja. Ifjuságunk előmenetelét tekintve, arról a hittu-

dományi karban, sebészeti és szülészeti osztályban a

még szokásos évi vizsgák, a jogiban az államvizsgá-

latok száma és eredményei tanuskodnak; az utóbbiak

jogtörténelmi osztályát 130, bir6ságiét 109, nagyobb-

részt egyetemi tanul6k tették le. Komolyabb tudomá-

nyos törekvése egyik bizonyítékául szolgálnak a szi-

gorlatok, tudoravattatások és képesítési okmányok

nevezetesen ez évben hittudorra lett 1, jogtudorrá 12"

polgári jogtudorrá 1, orvostudorra 28, sebésztudorra

10, gy6gyszerészettudorrá 2, bölcsészetivé 1, összesen

55. Mesteri oklevelet nyert a sebészetből 6, a szemé-

szetből 2, szülészetből 12, fogászatból 1, gy6gyszeré-

szetböl 36; - polgári sebész lett 34, szülésznö 120.

- Legelőször fordul elő akadémiai fokozataink közt

a gy6gyszerészeti tudorság, hiányzik ismét az egy-

házi jog babérkoszorúja, nem mintha ezen a kárionok

által annyi elöjogokkal kitüntetett fokozat iránt meg-

szünt :volna egyház-férfiaink hajlama, hanem mivel

föltételeinek uj rendezése folytán, 1856 6ta adományo-

zása felfüggesztetett,a miért is ezen ügy mielőbbi 'el-

döntésének szorgalmazását hivatásunknak ismertük.

Második bizonyítékát képezi a tanulők számára kihir-



13

detett pályázatnak eredménye, mert nemcsak hogya

jogtudományi kérdésre 14, a természettudományira 8

munkálat adatott be, hanem azok ifjuságunk tudomá-

nyos képessége, buzgó törekvései, olvasottsága és

ssorgalménak oly elvitázhatatlan jeléül szolgáltak,

hogy a jogtudományi díjt kettö , úgymint Fra n k 1

Vilmos hittanuló, és F eke te Ferencz joghallgató

közt meg kellett osztani, és azokon és a másod kérdés

pályanyertesén, S tilI er Bernát orvostanulőn kivül,

V é g hel y i Dezső , 1m li n g Konrád jogászok és

esi k i József orvostanuló dicséretre méltattak, s6t a

jogtudományi kar, ifjuságunk kiti;intetett iparkodásá-

nak bővebb méltánylá.sa végetthatárosatul mondá ki,

hogy mindazok kik e pályázatban részt vettek, szer-

zőségük igazolása után, annak megemlítését vegbizo-

nyítványukban 'igényelhetik. Nem kevésbé fontos'

bizonyságot nyujt e tekintetben könyvtárunk olva-

sőinak jelentékeny szaporodása: mert mig 183X,-ban

4539, 18M;'-ban 6586, és 185X,10180 olvasó l{Ltogatta

könyvtárunkat ; s igy azoknak száma évtizedenként

2000, illetőleg 2500 emelkedett, 186~1-ben 13941, az.

idén pedig 18212 olvasója volt; mi annál örvendete-

sebb tünemény, minthogy 1848 előtt a böloselkedési

előkészítő s mérnöki folyamokkal együtt ifjuságunk

száma a mostanival fölért; nevezetesen pedig 183~6-ban

1582- ből állott; miért is méltán mondhatá kön yvtár-

nokunk, hogy az egyetem ezen intézete "egykor tán

nem is gyanított virágzásban van." Hogy ezen intézet

használhatása könyíttessék, az olvasó helyiségeknek a

könyvtárnok által indítványozott nagyobbítását mele-

gen pártoltuk, a házi kikölesönzésnek kiterjesztést,

egyetemi polgárainkra, azoknak becsületérzetére hatóDCBA

u ~ _
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feltételek alatt szorgalmaztuk, és habár e tekintetben

indítványunknak nem mindenben megfelelő felsőbb

válasz érkezett, mégis a könyvkölcsönzés egyetemi

tanár kezessége mellett, szabályként megengedve lőn.

Az ifjuság elömenetelét gyámolí~6 intézkedésekre

nézve az emlitett pályáza~on kivül, több orvos .adoma-

nyáb6l jutalomdíjak 'adattak a saját társaik szavazása

folytán legügyesebb diagnostáknak ismert utols6 évi

orvosnövendékeknek, és e kitüntetésre 1\1áeh i k Bél a

és K n o pp N á n dor érdemesíttettek. Az őseink bö-

kezüsége által alapított ösztöndíjak közül, az első

osztályú rendesek 105 forinttél 150-re, a másC\d osz-

tályuak 84 forintról 120-ra emeltettek, és azonfelül

még 18 rendkivüli ösztöndij járandőságai öregbíttet-

tek; mi annál örvendetesebb egyetemünkre nézve, mi-

nél jelentékenyebb számmal vannak hallgatóink közt

azokkal ellátott ösztöndijasak, nevezetesen ideszámitva

a Tököl y intézetnek növendékeit 85 jogász, 20 orvosDCBA

'é s sebésztanuló , 2 bölcsészethallgat6 részesültek e

czímen 13,40·1 frt 80 kr, élvezetében, kikhez még sa-

ját alapértékünkből két jogtudori és négy orvostudori

segélydíjas "105-105 forinttal, 2 vegyészeti 420 fttal,

és 2 sebészműtöi segélydijas 378 forinttal járult. Ezen

közsegélyzéseken kivül a tanári testületek bőkezüleg

részesítették az erre minősítetteket a leczkepénz-men-

tesség kedvezményében, melyet a jogi karban 163, az

orvosiban 24, a bölcsészetiben 35 részint egészben, ré-

szint felényiben élveztek.

Tudományos tekintetben nem hiányoztak az

előmenetel könnyebbítésére szolgáló segédszerek,

melyek alkalmas kézikönyvek kiadásában, intéze

teink tökélyesbítésében állottak; az első tekin-
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évben is örvendetes bizonyítékait adá, mert hogy csak

a közoktatási vagy terjedelmesebb önálló munkakru

szorítkozzam, Pal á sth y az erkölcsi híttan, 'Ven zeI

a magyar magárijog, Kar va sy a politikai tudomá-

nyok és váltójog;DCBAR é c s í a magyar közjog és római

jog, Kau t z ' a z országászat és közgazdászat, Se m -

me 1wei s a gyermekágyi láz elméletének, ZIa I I I á I
a barmászat, Pet z val a géptan kézikönyveit bocsá-

ták közre, mikhez Tol d y magyar irodalmanak har-

madik, saját jogencyclopaediám második kiadása

járult.

.Jntézeteinket illetőleg, könyvtárunk ez évben

l,400 kötettel és 450 vegyes darabb al gyarapodott. A

sebészeti 'kóroda felszerelése befejeztetett, a sebészek

számára rendelt belgyogykoroda s elméleti orvosi okta-

tás he1yiségeinek, a boncztanteremnek átalakítása,a kőr-

boneztánintézet butorozása, a füvészkertnek bekerítése

s végre az éremtarnak áthelyezése eszközöltetett ; s

hogy gyüjteményeink és készleteink áttekintése és

nyilvántartása könnyebbíttessék, azoknak álladéka

biztosíttassék, új leltározásuk azon minta szerint, me-

1yet a természettani tarlatra nézve Jed li k Á n y o s

tanár követett, elrendeltetett.

Jelentékeny gyarapodását gyüjteményeinknek re-

mélhetjük azon intézkedések folytán, melyek Nagy

Kár oly bicskei csillagdája körül történtek. Ö Fel-

sége készleteinek felosztását hazánk tudományos inté-

zetei közt elhatározván, az arra vonatkozó javaslat

készítésére vegyes bizottmány küldetett ki, melyben

egyetemünket Pet z val Otto dékán képviselé ; a hi-

zottmánynak közegyetértéssel , tekintettel az ország
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tudományos főintézeteinek szükségleteire, késztilt ter-

vezete szerint, egyetemünk természeti tárlatának 29, a

felállítandó csillagdának pedig 44 jeles műszer jutna.

Midőn azonban intézeteink öregbítésének szi-
vünkből örvendünk, nem l~het nem éreznünk szüksé-

gét annak, hogy az egyetemi épületek iránt évek

hosszu sora óta függőben levő tárgyalások kedvező

eredménynyel befejeztessenek; és habár ezen óhajtá-

sunk teljesítésétől még távol állunk. történtek arra

nézve is némi közelítő lépések; igy a kézi csillagdá-

nak terve és költségvetése felsőbb helyre terjesztetett;

a pesti közoktatási épületek ügyében a királyi hely-

tartótanács részéről külön bizottmány Dan i eli kDCBAJ á-

nos püspök elnöksége alatt küldetett ki, melynek ta-
I .

nácskozásaiban egyetemünk képviselői is részt vettek;

az egyetemi tanács, mely e tekintetben is szabályszerü

hatását fenntartani törekedett, ujabb véleményaddsra .

felszólíttatván, azon ülésében, melyben kir. helytartó

őnagyméltósága jelen volt, az orvosi kar elméleti és

gyakorlati intézeteinek egyesítését ugyanazon egy kö-

zépponti épületben, és azoknak országos költségen

építendő kórházzal való egybekapcsoltatását maga

részéről is partolé.

Tekintettel továbbá az érintett kárnak, mint leg-

illetékesebb szaktestületnek véleményére, a Dunapar-

ton kijelőlendö helyiség mellett, azon nyilt kikötéssel

mindazonáltal nyilatkozott, hogy az egyetem nagyobb

épületjéhez lehetőleg legközelebb essék, nehogy ellen-

kezőleg az orvostanulókra nézve az egyetemi közok-

tatás egyik főczélja, az általáno,s tudományok műve-

lése meghiusíttassék; az egyetem egyes részei közötti

egybefüggés megszakíttassék ; ily telek hiányában a
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régi fűvészkertet továbbá is ajánlá, minthogy mellette

azon érv harczol, hogy az egyetemnek már is tulaj-

donát képezi. A könyvtárra nézve továbbá is azon vé-

leményéhez , hogy legczélszerűebben az orvosi kar

mostani épületébe helyeztetnék, ragaszkodott.

Mindezen reményeink, várakozásaink, legszoro-

sabb összeköttetésben vannak alapértékünk viszonyai

és jövedelmeivel, melyeknek részletei legujabb ideig

előttünk majdnem ismeretlenek valának. A királyi

helytartótanács közleményei és más hivatalos adatok

nyomán, az idén búzgó statistikusunk által készült ki-

mutatás tartalma szerint, egyetemünk fekvő javainak

értéke 2,902,967 o. ért. forintra becsültetett, melyhez

2,335,024 frt államkötvényekben, 369, 229 frt pedig

magán-kötelezvényekben jár; minél fogva egyetemünk

összesen 5,607,220 frt o. é. alappal bir. Összes jöve-

delmei. 1861-ben 222,542' fl-tra, költségei 210,716 fo-

rintra, 1862. évben bevételei 220,611 frt. kiadásai

218,413 frtra tétettek. Ezen jövedelemhez nyomdánk

is járulván, örvendetes eseményként fel kell említe-

nem, miszerint Ö Felsége annak 1851. évi april3-án

megszüntetett könyvkiadási szabadalmait, az elemi is-

kolakönyvekre nézve ismét megujitá, mi kétségen ki-

vül felvirágzására kedvező befolyással leend. Az idei

tanpénzek összege 31,649 frt 91 kr volt, azokból az

egyetemi alapba 5263 frt 26 kr folyt.

Testületi életünk nyilvánulásaira nézve megují-

tottuk ez évben öröm- és gyás~ünnepeink szokásos
megtal'tcís~ít;a tanév ünnepélyes megnyitá.sát követte

2
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a tiszttársi kegyelet kötelességének teljesítése, boldo-

gult rectorunkDCBA: r v r á r k fi S arn u emléke iránt, azt

egyetemünk ünnepélyes beiktatása nyolczvankettedik

emléknapjának megülése; .ez alkalommal a jogi kar

dr. Jurjevich J6zsef, kir. tanácsost, nyugalmazott.

rendes tanárát és volt dékánját, a bölcselkedési pedig

dr. Far kas Imre, székesfehérvári megyés püspököt,
és dr. Will ige r Kal. J6zsef, kegyesrendi kor-

mánysegédet, az egyház, közoktatás és irodalom körül

szerzett érdemeik méltány lásául, félszázados tudoroknak

nyilvánította; akkor tétetett közzé a már érintett pá-

lyázat eredménye. Azon élénk részvétel, melyet e na-

pon nemcsak cz egyetemnek tanit6 és tanuló tagjai,

kik kegyeletük és kötelességérzetük sugallatát követ-
ték, hanem az országos főhat6ságok, tudományos tes-

tületek és intézetek tanusítának, mint azt a megjelent

I küldöttségek és minden rendű vendégek fényes k04

\ szoruja bizonyítá, ujabban megerősíték azon meggyő-

)

zödésemet, miszerint ily ünnepélyeket egyszerü szer-

tartásoknak tekinteni nem lehet, főleg ott, hol azok az

ifjuság testületi öntudata, becsületérzése és tevékeny-'

ségének fölébresztésére szolgálhatnak, mint azt a le-

folyt tanévnek eseményei oly fényesen igazolák. Mert

e tanév ünnepélyes megnyitása alkalmával, a jog~ és

állámtudományi kar dékánja dr. K o ne k Sándor ál-

tal mondott lelkes beszéd érlelé meg jfjuságunk fo-

gékon y kebelében a segélyegyletek üdvös eszméjét;

.400-nál több joghallgat6 nagyobb kisebb összegekkel

járultak az ily egylet megalakulásához; hason buzgó-

ság fejWdött az orvos- és sebészettanulők közt; alap-

szabályaik kellőleg megvitatva felsőbb megerősítést

nyert k; minek folytán ezen egyletek nemcsak tény-
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leg létesültek, hanem a kezdeményezés minden nehéz-

sége daczára, a legörvendetesebb eredménynyel míí-
ködtek, mint végjelentéseikböl kitűnik, melyek szerint

a jogászsegélyegylet 385 rendes taggal 4341 frt és

100 frtnyi földtehermentesítési kötvényböl álló bevé-

tele mellett, 1089 ft 35 krt, az orvosi segélyegylet 190

rendes taggal 2517 ft, 100 darab arany és 30 ftnyi
kötvényből álló bevételéből, 190 ft 80 krt segélyzé- .

sekre fordítottak; a sebészeti egyletnek 141 tagja és

1612 ft 26 kr bevétele volt; alaptőkéje neveléséhez

ŐFelsége 100 o: é. ftnyi adománynyal saját pénztá-

rából járult, 100 ftot pedig az egyetemi alap értékből

engedélyezni méltőztatott ; összes kiadásai 83 ft 69

krra rnentek. Ha az anyagi segélyezésen kivül, tekin-

tetbe vesszük a könyvtárak felállítását, a könyveknek

szegény tanulők számára történt kikölcsönzését, azok al-

kalmazása iránti közvetitő eljárást, el kell ismer-

nünk, hogy ez~n egyleteknek felállítása a lefolyt tanév

legörvendetesebb , legnevezetesebb eseményei közé

tartozik, és legforróbb hálával tartozunk azon férfiak-

nak, kik mint Konek Sándor, Rupp János és

Li n z bau er Ferencz tiszttársaink ezen egylet ek

ébresztöi és vezetöi, üdvös eredményeikhez jelentéke-

nyenjárultak ; nem lehet nem méltánylanunk azon lelkes

ifjak érdemeit, kik társaik bizalma által ezen egyletek

élére állítva, űgykezelésükkel megbizva, azt oly pon-

tossággal s lelkiismeretességgel vitték, hogy neveik

emlékezete azoknak lételével mindenkorra egybekap-

csolva maradand. A felköltött testületi szellem nem

szorítkozott csupán a jótékonyság terére, hanem kiha-

tott más az ifjuság fejlődéséré nézve hasznos czélok

létesítésére is. - Az isteni tisztelet ünnepélyességének
2i:-
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emelésére, a segélyegyletek gyámoIítására, nemesítő

kedvderítés eszközlésére alakult az egyetemi dalárda,

mely biztosa R 6 d er Alajos felügyelete, hivatalnokai

és karmestere búzg6 vezetése alatt, míívészi haladásá-

nak, testületi érzülete és tevékenységének több izben,

nevezetesen az egyetemnek emléknapján dicséretes

tanujeleit adta, és foly 6 költségein kivül a jövőre 2 2 0

forintot tőkesített.

Mind ezen egyletek, melyekhez a negyed századon

túl virágzó egy házirodalmi iskola sorozandő.mel y az idén

munkálatainak XXVI. kötetével ésMontalemberr.Bzent

Erzsébet"-jének magyarításával öregbíté egyházi iro-

dalmunkat, kétségtelen bizonyságául szolgálnak ifju-

ságunk érettségének és azon aggodalmak alaptalari-

ságának, melyek a tanulők ilynemü egyleteire nézve

azelőtt uralkodtak. Az egyetemi tanács örömmel vette

a testületi élet eme fejlődését, az egyletek ügyeit min-

den kitelhetö mődon támogatta, s ügykezelési helyisé-

geik kirendelése iránt az egyetem épületeiben intéz-

kedett. Hason örömmel fogadta a szellemi kiképezés

előmozdítására alakulandő "Irodalmi körnek" alap-

szabályait és azokat átvizsgálva, felsőbb megerősítés

alá terjesztette.

Rokon czélzatuak nagyrészt azon alapítványok,

melyeknek kezelése testületi körünkhez tartozik, azok

közül a DerDCBAt sik-féle pályadíjra nézve, miután ily

alapítván y ok hatása leginkább a nyertes ifjak kitünte-

tésében áll, a hittudományi kart arra szólítok fel,

hogy ere dményét az egyetem emléknapján hirdettesse

ki. A Sch war tn er-féle' jutalomdíjt, melyre az idén

nem érkezett pályamunkálat , tőkéje öregbítésénél

fogvet 105 fttól 200-ra emeltetni indítványoztuk; a
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Hor v á t-féle díj 400 forintról 500-ra növekedett. A

Ben e-féle utaztatási segélydíjnak az orvosi kar által

javasiott m6dosításai, melyek a nélkül, hogy az ala-

pítvány lényegét érintenék, tetemes könnyebbítéseket

tartalmaznak, az örökösöknek hozzájárulása után fel-

sőbb helyen megerősittettek. A Pa s qui c h-féle ala-

pítványnak az ifjuság számára kirdetendö pályázatok-

rai fordítását, melyet az egyetemi tanács már három

évvel ezelött indítványba hozott, felsőbb helyen ismé-

telve sürgettük ; a Go tzi g-féle alapírvany isméti fel-

élesztése, aPr a y - Fill ing e r-félének kiadatása , a

Ho 1it s er-féle alapítvány nyilvántartása és biztosí-

tása, az 1 m r e-R ese t a-félének kiegészítése körül

megtettük a szükséges lépéseket. Ujabb alapítványokra

nézve: Szitányi UlDCBAJ m ann Móricz örökösei atyjuk

emlékezetére 10000 pfrtnyi alapítvány kamatjainak

fele részét, 1870-dik évi nov. l-sejétöl ezen egyetem-

néj tanul 6 szegény magyar ifjunak felsegélésére val-

láskülönbség nélkül rendelék; az orvosi kart különö-
sen illetik azon gazdag alapítványok, melyeket néhai

tiszttársunk Sch ord ann Zsigmond, a tudomán yos-

ság és emberiség javára tett, nevét egyeteműnk év-

könyveiben és a hálás ut6kor emlékezetében örökít-

vén ; százezer forintnal nagyobb vagyonának ,19 szá-

zad részét egyeteműnknek oly feltétellel hagyományozá,

hogy 28 százada itt felavatott orvostudorok utazta-

tására, 6 százada szigorlati és felavattatasi dijak elő-

legezésére, 10 század része az élettani intézet és tudo-

mány előmozdítására, 5 pedig szegény orvos és
sebészettanulék felsegélésére fordíttassék. A tanúlök

beiktatási dijaib61 keletkezett évenként szaporodó és

jelenleg 8300 o. ért. ftből á1l6 összeget az egyetemi
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tanács alapítványi töke gyanánt fentartand6nak, éven-

kénti kamatjait peuig egyetemi közczélokra, az ifjuság

szellemi és anyagi javára fordítand6knak oly m6don

javaslá, hogy a hozzájárulás arányához képest a hit-

tani karnak 12X, a joginak- 37X, az orvosinak 30, a

bölcselkedésinek 20 százalék jusson, a czéloknak kö-
zelebbi meghatározása pedig évről évre, a felmerülő

szükségletekhez képest, az illető tanár-testületek által,

a zeg y e t e mit a n ácsDCBAj 6 v á hag y á s á val t ö r-
t é nj é k .

Mi az említetteken kivül testületi ügyeinket il-

leti, a prorectori mélt6ság betöltésének, rectorunk ha-
fl,

lála folytán felmérült kérdése, valamint a karok test-

véries egyetértése által elvileg, ugy a választott sze-

mélyt tekintve, összerüleg is legszerencsésebb megol-

dását nyerte; a hittani kar tanárai fizetésének egyen-

lösítését a többi karokéval felsőbb helyen pártoltuk,

mert a tanári álloniások közt, akár az azokkal járó

terheket akár üdvös eredményeiket, anyagi és szellemi

áldozataikat tekintsük, semmi különbséget elvképen el

nem ismerhetünk. Ügyrendtartásunk némi változtatá-

sát a viszonyok és több évi tapasztalás igényelvén,

azt a karok kihallgatása után felsőbb jóváhagyással

létesítettük ; az egyetem házi és gazdászati ügyeinek

vezetésére, már évek előtt szükségesnek ismert gazda-

állomásnak betöltését szorgalmaztuk. Több hazai és

külföldi egyetemekkel, tudós társulatok és intézetek-

kel folytattuk a kölcsönös közlekedést nyomtatván yaink

küldése által, kezdeményeztük a tudományok régi

székhelyével az athenei egyetemmel, és mind annak

eszközölhetése, mind ünnepeink emlékének fentartása

tekintetéből az ünnepélyes alkalommal mondott, és
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mondaudő beszédek kinyomtatásdt elhatároztuk, és

foganatba vettük; s miután igy a jelennek szükségle-

teiről gondoskodtunk, meg nem feledkezvén a mult-

r61, egyetemünk nagyszombati megalapítására vonat-

kozó ok má nj aDCBAi nk kia d á sá t a magyar királyi

udvari kamara levéltárából, a hová a J é z us t á r s a-

s á g fel osz 1a tás a után val ó sz i n üle g jutottak,

szorgalmaztuk s kéréseink teljesítését annál biztosab-

ban várjuk, mert dicső :M:á r i a Ter é zia adomány és

szabaditéklevelei jogállásunk és vagyonáUapotunk ren-

dületlen alapját képezvén, az érintett okmányok ki-

adásából, a kincstári jogokra a legkisebb hátrány sem

háromolhatnék, mig ránk nézve különös történelmi
érdekkel és bécscsel birnak.

A személyzeti viszonyokat tekintve, a lefolyt év

a nevezetesebb ek közé tartozott. Ahi tt ani karban

dr. Száj b é ly Henrik, a nagy-szombati egyházi ke-

rület általános helyettesévé és ügyhallgatójává nevez-

tetvén, helyette dr. Szab 6 József apát és esztergami

kanonok, az egyetemünkkel majdnem egykoru és az-

zal mindig legszorosabb kapcsolatu középponti pap-

növelde kormányzatával és a hittudományi kar igaz-

gatói hivatalával bizatott meg; dr. Sam ass a József,

az ágazatos hittan rendes tanára az uj szövetségi ta-

nulmányok tanszékére tétetett át, helyébe dr. D u-

lán szk y Nándor, a középponti papnevelde tanul-

mányi felügyelője, rendes tanárrá neveztetett. -

A jo g- és áll am tu dom ányi karban dr. Vi-

ro zs í 1 Antal cs. k. tanácsos, rendes tanár, egyete-

münknek volt rectora , -e kar idösbségi javadalmát

nyerte; dr. Kar vas y Ágost a bírósági vizsgáló bizott-

mánymásod elnökévé lett; a polgéri törvénykezés és

----~~
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ausztriai magánjog rendes tanárává dr. B ai nt nerDCBAJ á·
nos, magyar kir. helytart6tanácsos neveztetett, ki a

tudományok iránti vonzalmát6l vezettetve, visszatért a

tanítás pályájái'a, hogy a bir6sági és közigazgatási

gyakorlat által termékenyített bö ismereteit, hazai if~

juságunk számára gyümölcsözővé tegye, és ez alka-
lommal sikerdús és kötelességhíí szolgálatai elisme-

réseül kir. tanácsosi ranggal ruháztatott fel. Dr. Récsi

Emil az igaz~atási jog rendes tanára, kinek a római

jog teljesztése körüli irodalmi érdemei ismeretesek, a

jogtudomány e fontos ágának tanszékére tétetett áto

Dr. H o ff ma n n Pál Lajos magántanít6, Irodalmi és

tanítási érdemei jutalmául a kassai jogakadémiahoz

r6mai és egyházi jog rendkivüli tanárává neveztetett.

'ragjai közül julius 11. Budán, a hol egészsége helyre-

állítása végett a fürdőket használta, mult ki Ti pu 1a

Péter, a politikai tudoményole és vált6jog nyugalma-

zott rendes tanára, e kar volt dékánja 68. évében;

kassai születésü , egyetemünlmél végzé jogtanulmá-

nyait, és nyerte meg a jogtudori fokozatot; rövid hi-

vataloskodása után a magyar királyi udvari kanczel-

láriánáJ, 1823. a pozsonyi akadémiához az érintett

tudományok tanárává neveztetett, 1832. év véghavá-

ban pedig egyetemünkhez mozdittatott elő; hazánkban

az első a kameralistikának elavult tanai helyett, a nem-

zetgazdászat ujabb elveit, élénk, figyelmet geljesztö

előadási mederral hirdeté 1849-ig; egyetemünk gaz-

dászati ügyei körül, mint az e végre kiküldött bizott-

mánynak tevékeny tagja érdemesült.

Az orvossebészeti karban dr. Sauer Ignácz

ujonnan választott rectorunk, lemondván az ország fö-

orvosi és királyi helytart6tanácsosi állomásról, hogy
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egész erejét ezentúl is intézetünknek, a gyógytudoA

mány müvelésének szentelje, királyi tanácsosi czimmel

diszíttetett. Dr. S t o ck ing e r Tamás magasabb fize-

tési fokozatba lépett; dr.DCBAV V a c h tel Dávid volt cs. k.

egészségügyi tanácsos, ki huszonnyolcz év óta köz-

egészségi hivatalokban működött, az általános kór és

gyógyszertan rendes tanárává lőn. Dr. Bók a y János

a gyermekgy6gyászat, dr. Pat r u b á'n y Gergely pe-

dig a védhimlő-oltás magán tanítóinak. megerősíttettek;

dr. P oo r Imre magántanítólemondása folytán a véd-

himlö-oltóintézet igazgatása, dr. Sem m el wei s s Ig-

nácz rendes tanárra, és e tanszak nevezett magánokta-

tójára ruháztatott. Tanári segélőlmek uj onnan ez évben

választattak: dr. K. o v ács József a gyakorlati sebé-

szetből, dr. B á th o r y .István a szűlészetböl. Hosszas

fájdalmas betegség után april 11. jobblétre szen-

derült Sch ord ann Zsigmond cs. k. tanácsos, nyu-

galmazott orvostanár és karb eli senior, született 1794·

Nagy-Lévárdon Pozsonymegyében, 'orvostudorrá lett

ezen egyetemnél 1817. két évig tanársegélő lévén,

1820. az orvosi elméletnek sebészele számára, 1821.

az élet és felsőbb boncztan rendes tanárává nevezte-

tett,'1849. kezdve nyugalmaztatásáig, 1858. az ideigle-

nes tanács tagjai közé tartozott. Végrendeleti alapít-

ványait már emIítém; érdemei emlékezetét az orvosi

kar külön gyászbeszéd által megülendőnek hatdroza.

A bö 1c s ész e ti karban dr. T old y Ferencz rendes

tanár, a tudományosság terén szerzett bokros érde-

meiért királyi tanácsosi ranggal ruháztatott fel, azon-

felül könyvtárnoki félfizetésének teljes kiegészítését

és a magyar történet egyes szakaiból előadási jogosít-

ványt nyert. II o d er Alajos kanonok és aldékan leg-
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felsőbb engedélynél fogva a bölcsészet tiszteleti tudo-

rává avattatott. Tél f Y János és Hor v á t Árpád

rendkivüli tanárok személyes pótlékdíjt, illetőleg tete-

mesen növelt fizetést kaptak. Az állat- és összehason-

Iító boncztan rendes tanárává dr. 1\1ar g 6 Tivadar,

kolozsvári lyceumi tanár neveztetett, ki egyszersmind

a kórszövet- és kórvegytant adandja elő, és igy jeles

tehetségeit kétkar javára értékesítendi .DCBA. A vegy tan

fontos tanszékére dr. Tha n Károly ismert tudomá-

nyosságu eddigi helyettese neveztetett. 1\1a y er Lam-

bert volt csillagászunk eltávozása után, a déli jel-

adásra szükséges intézkedésekre Ko n dor Gusztáv

reáltanodai tanár kéretett föl. A magyar irodalmi tan-

szék végleges betöltése folytán 1\1a chi k József aka-

démiai tanár, ki azt tiz éven át buzgóan ellátta, Ő
Felsége által ugyanezen tanszak rendes tanárává a

budai Józsefmüegyetemnél neveztetvén. érdemei és

tehetségeinek megfelelő alkalmazást nyert. Ga s z ner

Lajos kir. itélő táblái fogalmazó és Nag y Miklős a

gyorsirászat tanítására jogosítattak; dr. Fell et á r

Emil pedig a vegy tan segélőjévé alkalmaztatott, és

200 frtnyi személyes p6tlékdíjban részesült. Teljes

férfi korában, rövid betegség után ragadá el a halál

april8. Gerenday József a füvészet rendestanárátés

a füvészkert igazgatóját 49. évében; dömsödi, Pest

roegy ei születésü, föiskolánknál végzé bölcselkedési és

orvos tanulmányait, 1840. orvostudorrá, 1849. tanszé-

kének helyetteséve, 1851- ben pedig rendes tanárává lőn.

Helyettesévé K o v ács Gyula, nemzeti muzeumi őr al-

kalmaztatott. Martius 5. zárta be földi pályáját egyete-

münk nestora, Res et a János élete 85. évében. ~Szé-

kesfehérvárott születve, több magas család körében
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nevelő, 1826. bölcsészettudorré, 1831. a német iroda-

lom rendkivüli tanárává lett, és hosszabb ideig a fel-

sőbb neveléstant is adá elö; három évig a bölcsészeti

kar dékánja, 1848-ban nyugalomba lépett. Bölcs ta-

karékossággal szerzett vagyonát az akadémia, mu-

zeum, nemzeti színháznak, tanulói ösztöndíjakra és

szülövárosajótékony intézeteiré hagyván,-ujabb bizony-

ságát adá azon nemeslelküsége, felebaráti szeretete

vallásos és hazafias érzületének, melyeknek egész éle-

tén át ritka, köztiszteletü példája volt. Ezen változások

után egyetemünk tanszemélyzete jelenleg 36 rendes,

3 rendkivüli, 6 helyettes tanárból, 5 magánoktató, 5

tanítóból áll. - Egyetemünk hivat aDCBA1 no kai sorá-

ból dec. 16., élete 71., hivataloskodásának 53. évében

halt meg Kr am er János, az egyetemi nyomdának

gondnoka, márt. 8. pedig Dörffy József tanács-

jegyző és pénztárkezelö, élete 66., szolgálata 30. évé-

ben; a rögtön bekövetkezett halála után, ügykezelése

minden ágában tapasztalt rend és pontosság, buzgó-

sága legszólóbb bizonyítványául szolgál. A megürült

tanácsjegyzői állomásra Sal y József irnokot, irnokká

pedig Erd e y Antal, quaesturai díjnokot, az egyetem

rectorait illető jogomnál fogva, eddigi búzgó hivatalos-

kodásuk és az egyetemi tanács egyhangú ajánlása.

folytán neveztem, kik is felsőbb helyen megerősíttet-

tek. S ~e i ff József egyetemi quaestorunk, pontos eljá--

rása felsőbb elismerése mellett, 100 fltnyi jutalomdíjt

nyert; quaesturai díjnoknak Nag y Sándort, kir. hely-

tai"tósági nyugalmazott jegyzöt alkalmaztam. Szolga-

személyzetünkre nézve illetmény eik felebbemelésének

tizenkét évelőtt megindított ügye, ez évben nyerte

óhajtott megoldását; havi bérők 1786. 6 frttől 12~re
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emeltetvén, azóta a változott életviszonyok daczára,

ugyanaz maradt, és a mind mkább érezhető szükség,

drágasági p6tlékok által némileg enyhittetett, mig je-

lenleg illetménytik 300 o. é.forintban, a házi szolgék

és betegápo16-nökreDCBA2 , tO frtban szabad szállással vagyTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 4 frtnyi lakbérrel állapíttatott meg. Az' 57. évében

márt. 1 . meghalt Hor v á t h Mihály helyébe, bölcsé-

szetkari szolgának Ei ege d ü s Jánost tiszaszabályo-

zási felügyelöségi szolgát végleg, az állattani szolga-

állomásra, mely alkalmas egyéniség hiányában hosz-

szab b ideig üresen maradt, Hir sch m ann Antalt

ideiglen neveztem ki.

Ezekben öszpontosulnak tisztelt egyetemi köz-

gyLi.lés! müködésünk eredményei'; s miután azok elő-

adásával tisztemutolsó kötelességét teljesítém, előbb,

mintsem egyetemünk rectori jogarát utódonmak, az

országos egészségügy kormán yzatában megedzett

kezeibe átszolgáltatnám, szivem sugallatát követem,

midön elismerésem és hálám érzelmeit nyilvánítom
, • . . . "

azok iránt, kik arra, hivataloskodásom ideje alatt oly

nagy mérvben köteleztek.

Ha a lefolyt évre nyugalommal pillanthatok
vissza, ha azon sok tekintetben válságos körülmények

közt, melyekben önök bizalma állított egyetemünk

élére, könnyen viseltem hivatalom terheit, azt egyes

egyedül egyetemünk minden rendü tagjai sziv es koz-

remüködésének tulajdoníthatom. - Fogadják tehát

őszinte elismerésem kijelentését egyetemünk polgárai,
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komoly higgadt önviseletükért, személyem iránt több

izben tanúsított tiszteletük, bizalmuk és ragaszkodá-

suk jeleiért ; egyetemünk hivatalnokai munkásságuk

készségükért; a karok tisztelt tanárai legforróbb kö-

szönetemet tiszttársi előzékenységökért, önök pedig, az

egyetemi tanácsnak tagjai! azon szivességökért, mely-

Iyel üdvözlő szónokuk igéretét beváltva, bölcs taná-

csukkal, gazdag tapasztalataikkal, minden időben és
körülmények közt barátilag támogattak, minek, nem

különben tanusított Hgyszeretetök, ritka egyetértésök

és a némelykor kényesebb természetű elvi kérdések

vitatásánál kitüntetett mérsékletök és tapintatuk emlé-

kezete, reám nézve mindenkorra felejthetetlenné teendi

kormányzatom idejét:

Haec mihi semper erunt imis infixa medullis,

Perpetuusque animi debitor huius ero.

Midön baráti érzelmeik további fentartását hiva-

taloskodásom utolsó perczeiben kérve kérném, azon

szivem mélyéböl fakadó óhajtással zárom be müködé-

semet, hogyanyaiskolánk, haladva a tökélyesedés pá-

lyáján minél magasabb fokára emelkedjék virágzásá-

nak, és alapítói dicsőségére, nemzetünk szellemi

javára, még unokáink unokáinak hirdesse az alapos

tudományosság, tiszta erkölcsiség és rendületlen haza-

fiuság szent igéit: " T ú l és innen sok késő századon !"




