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Nyolczvankét éve, hogy e napon ős Budavára,

melyhez annyi magasztos történelmi emlékek kapcsol-

vák, hogy koszorus leöltönk ihletteljes szavai: "ÉI ma-
gyar, áll Buda még!" a nemzet érzületét hiven vissza-

tükröző közmondattá váltak, ép oly ritka, mint fé-

nyes ünnepélynek volt tanúja.
A jelennél is, akkoriban még csendesebb utczái és

térei , melyek nem annyira a régi fény, mint a nyolcz

századok vérzivatarjának , a legközelebbi multnak szo-

morú nyomait mutatták, szokatlan ünnepies szinben

tüntek fel. Hosszú sorokban vonultak át, a még kis ter-

jedelmü testvérvárosb61, a megy ei nemesség, a városi
polgárhad fegyveres csapatai, hogy az egyetem és vá-
ros közös költségén nem rég tört uj kapun áthaladván,

a kir. várpalota és sz. György-tér környékén díszelgő

katonai őrség hez , és budai polgársághoz csatlakozzanak;

megelőzve, követve az ország minden részéből összese-
reglett hat6sági küldöttségek, az ikerváros minden ren-
dü lakosai által. Itt az ország egyházi és viIági méltosa-
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gait egybegyülve látjuk azon helyen, melyről Szerda-RQPONMLKJIHGFEDCBA,
helyivel állíthatni: "Quot passus, tot monumenta, quot

lapides , tot historiae"; hol hajdan Zsigmond hat tornyu
fris palotája, Mátyásnak a tudomány és müvészet kin-
cseivel büszkélkedö oszlopos várlaka hirdette országunk

fényét, dicsőségét, Budát földrészünk leghiresebb vá-
rosai közé emelé , hogy róla Wernher méltán mondhatá :

"Urbium atque arcium per ~uropam celeberrima"; a
XV. század latin közmondata pedig azt a tengerek ki-

rálynéjával, a rónák gyöngyéveI párhuzamba helyezé:

"Buda jugo, Venetae pelago, Florentia campo." Régi
fénye feléledtnek látszott, a papság és nemesség, a tudo-
mány és irodalom képviselőinek, a viruló ifjuság tarka

vegyülete, valamint ritka látványt nyujtották, ugy rend-
kivüli okra utaltak.

Negyvenedik évfordulója volt ! I i á ri a Ter é zi a r

királyi koronázásának; nevezetes nap, akár az egy nem-
zedék életével felérő lefolyt időnek tartamát, akár a tör-

tént események s-úlyát s nagy horderejti következmé-
nyeit tekintsük j ezen nap emlékét , melyen a szépség

és ifjuság bájaival ékesített fejedelemasszony r halanté-

kaira tette sz. István országuralmu koronáját, és megkö-

tötte a magyar nemzettel ama frigyet, melyet az utóbb 1

mint a hajdankor ős szerzödését vérével szentesített, fé-

nyes tettel akarta megtileni a királyné , tettel, mely

nem a történelem véres, hanem békés, üdvhozó lapjain

hirdesse nevét a késő ut6kornak; végmegállapításával

azon tanulmányi rendszernek, melyet a közmüveltség
fejlesztésére honosított, ünnepélyes beiktatásával azon

főiskolán ak , melyet a haza nagy fia Pázmán Péter

annak.legzivatarosabb korszakában, a tudományok men-

helyeként Nagyszombatban alapított, fóérseki ut6djai
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Ló s Y és Li p pay öregbítettek, a felséges királyné
pedig oltalma alá vett, gróf Esz ter ház y Ferencz és

Fe ket e György kanczeIlárjai,RQPONMLKJIHGFEDCBAÜ r m ény i József ta-

nácsosa ,Van S w Í e t en és 1 \1 : art illi befolyásával, "
közremüködésével , teljes tudomány- egyetemmé alakí-

tott, Budára az ország központjára helyezett.

E napon hirdett ette ki képviselője gróf P á If fy Ká-
roly udvari királyi alkanczellára által, az országos mél-

t6ságok és küldöttségek gyülekezetében, mint azt e te-

rem falfestvénye, egy koru rajz után hiven ábrázolja,
egyetemünknek nagy szabadalom-levelét, melyben előbbi

jogait, kiváltságait , alapítványait megerősítette, ujak-
kal bővítette. Királyi várlakát jelölvén ki székhelyéül ;
minden más egyetemektől teljesen függetlennek nyilvá-

nitotta, első szent kiralyunk jobb kezének adományá-

val, a szent korona minden tartományának jelképeit
egybefoglaló pecséttel s czimerrel tüntette ki, és hogy

létét mindenkorra biztosítsa, a viszontagságok romboló

árjaitól lehetőleg megóvja, kizárólag csak e főiskolára

fordítandó, terjedelmes uradalmakból á1l6 gazdag alap~.
értékkel látván el, királyi ut6djai, és az országnak kü-

lönös pártfogásába ajánlá.

Történelmi multunk iránt tisztulnak a nézetek. V 01-
tak, kik 1 \1 : á r i a Ter é zia korszakat a legközelebb le-

folyt időben sötétebb szinben feltüntetni igyekeztek; e

divat ,hála a tárgyas felfogás diadalának, immár meg-
szünt; és ha még megjárná, jeles történetirőnkkal, Sza-

lay Lászlóval szólva: "Roppant tévedés fogna lenni;
atyáink máskép tudták, ők áldást mondottak e korszak-
ra és méltán." De hogy e kor nagy eseményei közt a

tanügy országos szervezése, és annak egyetemünk ujjá-
alakítása általi betetőzése, a legnyomosabbak közé tar-
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tozott, mélyen érezte maga a királyné, ki gróf Es z-

ter ház y kanczellárjához intézett sajátkezü iratában nyil-

tan vallá, miszerint ezen ügy kezdeményezésének öntu-

data, vigasztalásául szogáland még sötét sirjában is; el-
ismerték kortársai , mint országosan nyilvánult élénk
részvétők mutatja, melyröl b. Patáehich érsek és egye-

temi elnök szavai tanuskodnak: "Provide sapienter-
que factum, ut sicut olim cum Te clementissima Domi-

na vulneribus nostris medicum , calamitatibus matrem,

regno Regem inauguraremus, regnum omne in unum
veluti coetumcollectum, una voce felicissimi regiminis

detulit vota et auguria , ita nunc cum secundo regni vi-

cermalium recursu amplissima Tua in nos beneficia, hoc
tam illustri obsignas facto, Hungaria univers a e remotis-

simis advolaret provinciis;" tapasztalta és tapasztalja az

utókor, mely oktatási rendszerét, tanodáit, johbadán
ezen intézkedéseknek köszöni, főkép pedig szeretett

anyaiskolánk , mely e napon á legfelsőbb kegyelemnek
oly számos, oly kitünő jeleit vette, hogy emlékezetét
örök hálája bizonyságéul évenként megülendönek hatá-
rozta. Megülötte is körülményeihez képest nagyobb ki-

sebb ünnepélylyel mindenkor, és miután tizenöt évig

országos és egyetemi viszonyaink helyeseténél fogva,

csak Isten házában róvtuk le hálánk adóját, megüljük
ma azt ismét régi szertartással , hogy elödjeink fogadal-

mát teljesítvén, testületi szellemünk és kegyeletünknek
élő tanubizonyságát adjuk.RQPONMLKJIHGFEDCBAi~ )

A nagylelkü királyné szándokainak magasztosságát
dicsöitették többen e nap szónokai, egyetemi rectoraink
közől, hálatelj es kebellel , dicsérő magasztalással szőlot-

tak azon jótétemények nagyságá,ról, melyekben másod-

") Az emlékünnepély Ieirását lásd e beszéd után.
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alapítőnénk és felséges utódjai részesítették egyetemün-

ket; de valjon ezen annyi áldozattal, annyi remények-

kel: "ad ingentis boni spem", mint szabadalom-Ievelünk
mondja, megállapított főiskola megfelelt-e és miként a

hoz~~ kötött várakozásoknak ? meghálálta-e a rá árasz-
tott kegyelemnek bőségét? oly kérdések, melyektől em-
lékünnepélyünk jelentősége függ; miért is azoknak meg-

oldását választám mai beszédem tárgyául.

Az alapítók legnagyobb dicsőségétmHveik sikerül-
tében , áldásdús müködésében találom, mindannyi dics-

sugár az, mely nevöket ragyogó fénynyel környezi,

hálás érzelmekre gyulasztja irántuk a késő ivadékot;

midőn tehát egyetemünk kifejtett tevékenységérőlRQPONMLKJIHGFEDCBAs z ő -

landok , másodalapíMnénk, kinek ujjászületését köszö-

ni, magasztalásához járulva, egyszersmind tiszti előd ..

jeink hamvai iránt annál szentebb kötelességet teljesí-
tek , minél gyakrabban tapasztaljuk, hogy érdemeik

sokkal kevésbé méltányoltatnak, mint a részrehajlatlan
igazság követelné. Minthogy pedig az egyetemek föhi-

vatása, az ifjuságot az élő szó közvetitése által a tudo-

mányok szentélyébe vezetni, a sikeres tanítás továbbá

a tudományokkali folytonos foglalkodást és haladást fel-

tételezvén, saját vizsgá16dásokra, azok eredményei egy-

beállítására, szóval irodalmi tevékenységre indít, mely

míg a tanítást hathatósan előmozdítja, eredményeit a

tanterem falain túl, még a jövő nemzedékre nézve is gyü-
mölcsözővé teszi, kitüzött czélomhoz képest főbb voná-

saiban vázlatát adandom annak, hogy mit tett, ünnepé-

lyes beiktatása óta, egyetemünk a tan~tás, mit az iroda-

lom terén; szorítkozván leginkább a multra , mert aje-

len nemzedék fölötti itélet nem minket , nem engem,

hanem a rokon- és ellenszenvtől ment részrehajlatlan
utókort illetenc1i.
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-;--A tanítás eredményeit észlelhető adatokban egybe-

állítva megismertetni fölötte nehéz, bizonyos tekintetben

majdnem megoldhatatlan feladvany ; kiirhatná Ie az
eszmeébresztö , tettre buzdítö élő szónak varázs hatalmát?

ki azon lélektani hatást, melyet meleg kebelből eredt

ész- és szivhez szóló oktatás egyesek érzületére , irányá-

ra, némelykor életsorsára gyakorolhat? valamint a föld-
ből láthatatlanul emelkedő gőzök- és párákból képzöd-

nek ama felhők, melyekből az crszagterméken yíW esőXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

h u l l , és a viz egyes cseppei folytonosságuk által kiváj-

ják a legkeményebb sziklákat, ugy a tanítás lassan, de
biztosan, üdítő harmatként termékenyíti a nemzetnek

szellemi é,letgyökereit, meg töri a durva müveletlenség

kőkérgét, megnyitja a nemes érzelmek iránti fogékony-.

ságnak forrásait.
Arsibus ingenuis - - - - - --

Pectora mollescunt , asperitasque fugit.

De ezen működésnek szellemiebb , nemesebb ered-

ményeit sem számokba foglalni, sem mérIegezni, sem
izek és porczikákra szabni, górcső alá helyezni nem le-

het; azon sulytalan tényezők közé tartoznak, melyek

nagyszerü egyszerüségökben fennen hirdetik, hogy mi
nem csak e porlékony testben élünk, nem csak érzéki

természetünk törvényei alatt állunk; és igy csak azok-

nak száma, kik a közoktatásban részesültek, magasabb

tudományos képzettségök akadémiai bizonyitványait

adák, és azon kitünő férfiak nevei, kik valamely inté-

zetben szellemi fensőbbségöknek veték meg első alapját,

melynek kifejlése folytán a haza és egyház díszei- osz-
lopaivá váltak, szolgáltathatnak egyes adatokat, képez-

hetik vajmi tökéletlen ecsetvonásait azon képnek, me-

lyet előállítani törekszünk.
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Karaink közt a hittani , nehány évvel egyetemünk

beiktatása előtt lényeges változáson ment át; a Jézustár-

saság megszüntéveI, melyre P á z mán tanszékeit bizta,
azok ellátására világi és más rendü áldozárok hívattak

meg; tanítványait az 1648. Nagyszombatban alapított
Ill. Fer dinRQPONMLKJIHGFEDCBAá n d által az ó-budai prépostság javaival

megajándékozott papnöveldéből, mely az egyetemet Bu-
dára követé , vette; növendékei száma kétszázra emel-

tetní terveztetctt; a hittudori koszorúval feldíszttettek

száma ezen években 3 és 5 mint legszélseb b pontok közt
állapodott meg.

Egyetemünk három kara az 1784. tanév végén
Pestre költözvén , hittani kara már tavaszkor Pozsony-

ba, a királyi várpalotában felállított egyetemes papnövel-
déhez oly módon tétetett át, hogy továbbá is egyete-

münk szerves kiegészítő részének tekintessék , a tudor-

avattatasok annak nevében történjenek; hallgatói az
első évben már 576 növendékpap és 45 világi, 1790-

ben pedig összesen 388 voltak. Elkészülvén itt Pesten a

második egyetemes papnövelde számára azon épület,

melynek helyiségeiben jelenleg három karunk székel,
1786. évi sz. Andráshó elején kezdetöket vették itten a

hittani leczkék, az ország és kapcsolt részeiböl egybe-
gyült hallgatóság elött , mely 1786/7. 35S volt, köztük

97 szerzetes, a következő években pedig 260 és 300

közt lebegett.

II. J 6 z s ef halálával megszüntettetvén az egye-
temes papnöveldék , egyetemünk egyidőre elveszté leg-

régibb tagját, hittudományi karát; de nem csak- testű-

letünk mélyen érezte a vallási érdekeket képviselő tudo-

mányoknak hiányát, hanem érezte a magyar kathelika
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egyház is, mely több megyebeli növendékpap közös ne-

velésében szerves összefüggése, testületi kötelékeinek
egyik életgyökerét találja; a közkivánságnak felelt meg

tehát felséges I. Fer e n c z, midőn a központi papnövel-

dének helyreállításával 1805. 3 , hittudományi kart ismét
testvérkoszorunkba füzé ; hallgatói száma azóta éven-

ként 60 és 70 közt ingadoz, ámbár voltak évek, a hol

80 sőt 90 túlhaladott, és csak a válságos 184%0 évben

49 apadt;tudoravattatás 1806-tól 1816-ig 14-4,

1817-30-ig 8-1, 1830-50-ig 5-1 történt éven-

ként; az utolsó évtizedben összesen 8 nyerték el e kar
tudori fokozatát. De nem ezen számokból itélhetni meg

e kar tanítási hatását; hallgatói, az ország és kapcsolt

részei minden megyéjének legjelesebb növendékei, arra
rendeltetvék , hogy utóbb haza térve , tanszékekre alkal-

mazva, a magyar egyház szellemi közösségének kap-
csait mindinkabb szilárdítsák, miböl ezen kar egyházi

és orsságos nyomossága világosan kitünik.

A jog és államtudományi kar, mely az átalakítás
alkalmával alapított 6 tanszékét 70 évig változatlanul
megtartá , kivévén hogy az államtörténet helyébe az ál-

Jamisme lépett, már 3, már 4 évi tanfolyamból állott.

Habár az országban mindenkor több jogtanoda létezett,

sőt azok száma e században jelentékenyen szaporodott,
mégis ezen kar országos jelentöségét leginkább azon

körülmény tanusítja, hogy az európai anyajogok, neve-

zetesen a rőmai , melynek tanulmányozása a magasabb

miveltség után törekvő jogászra nézve, hires franczia

jogtudós állítása szerint, mindenkorra oly szükséges
leend, mint a szobrász és festészre nézve, An gel o
Michaele és Ráfael müveié ; az egyház ezredéves jog-

életének dús anyagát tartalmazó kánoni jog' törvénytudo-
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mányi szempontből , és az Europa társadalmi viszonyai-

val oly sokfélekép összeszövődött hííbérjcg , azon tanok

tehát, melyek a XII. század 6ta a jogi müveltség eurő-

pailag elismert alapját képezik, 1850-ig csak itten taní-
tattak. A hallgatóság évenkénti száma a mult század két

utolsó évtizedében 79-158, e század első negyedében
98-225, másodikában 141--391 volt. 1850 óta a tan-

rendszer átalakításával a tanárok száma 12-re emelke-
dett; kikhez magántanítók és pedig nem csak külön tu-

d?mány-részek, hanem egész föszakokra nézve járultak,

s miután 1855-ig a jogtanulmányokat teljesen csak itten

lehete befejezni, azután pedig az egyetemi tanpálya a
jogtudorság, ez továbbá az ügyvédi oklevél nélkülöz-

hetetlen feltétel ének tekintetett, a hallgatóság ez évti-

zedben 115-571-ig szaporodott; és az érintett körülmé-

nyek megszüntével nem csak meg nem fogyott, hanem a

tanszabadság vérte és paizsa alatt 1861. 642-re, e folyó

tanévben pedig 824-re emelkedett. A tudorok száma a
mult század utolsó két évtizedében évenként 26-1, a

jelennek első negyedében 10-1, másodikában 9-1,

az utolsó évtizedben 42-1 közt lebegett, az 1861. tan-

évben 37 avattatás történt.
Orvos-sebészi karunk, egyetlen egy ily nemü inté-

zet a szent korona területén , fenállása óta, az azelőtt
külföldön , a szomszéd tartományokban e pályára ké-

szülni kénytelenült honfiainknak , kiképeztetésok leg-

bővebb alkalmát nyujtja; ki megfontolja, hogy míg

más szakokban a maganszorgalom talán némileg pótol-

ha_~aa közoktatást : a gyógyászatban, hol minden köz-
vetlen észleletek , kisérletek gyakorlati utmutatásokt6l

fdgg, az teljesen nélkülözhetetlen; a ki továbbá szem-

ügyre veszi orvosi rendünk tudomanyos <mását, szakkép-



zettségét, az orvosi rendészetnek szabályosabb állapot-

ját, a- polgári becsület- és szabadságra döntő befolyásn

törvényszéki orvostan helyesebb elveinek honosítását,

szőval egészségügyi viszonyainknak roppant haladását,
teljesen méltányolni fogja e kár müködésének országos

jelentőségét; annak megfelelőleg tanszék ei száma 5-től

16-ra emelkedett, és a természettudományi szakok el-
különítése után is 1Ll-ből,áll. A hallgatók száma a mult

század két utolsó tizedében évenként 27-51 , a jelen szá-

zad első negyedében 50 -100, másodikában 180-

415, 1850 - 60-ig 190 és 273 közt lebegett, mult év-
ben 170 körül volt, a jelennek kezdetén 315. Ezekhez

jár a sebészek, ' szülésznők , gyógyszerészek száma. Az

elsőbbek legnagyobb száma e század másod évtizedében
493 volt, az utols 6 évtizedben 200 körül állapodott

meg. A tudoravattatások száma 1780-1800. évenként

2-18, e század első negyedében 3 -- 21, másodikában

9-54, az utolsó évtizedben 22-46 közt lebegett, mi-

hez a különféle mesterfokozatok járultak.
A bölcsészeti kar a középkorből fenmaradt és Fran-

cziaországban még most is fenálló szokás szerint, leg-

ujabb ideig testvér-karainak már 2, már 3 tanfolyamu

előcsarnokát képezé; kiegészítő részeihez 1782 óta a

mérnöki intézet, az olasz egyetemek mennyiségtani ka-
rának példájára, tartozott; az ország többi bölcsészeti

tanintézeteitől mindenkor lényegesen abban különbözött,
hogy, a magasabb mive'tség után törekvők számára,

szabad választásukra hagyott nem kötelezett tantárgyak

léteztek; ezen feladványához képest a tanárok száma

S-tóI15-ig, a nyelvtanitokkal 17-ig szaporodott, míg a

hallgatóság száma, mellözvén azokat, kik a többi ka-

rokból a nem kötelezett tárgyakat hallgatták, a mult

12
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század két utolsó évtizedében évenként 143- 254, a je-

lennek első negyedében 170-588, másodnegyedében

278-619 közt ingadozott; a bölcsészeti tudorok száma
az érintett időszakokban 2-10, illetőleg 2-29, és 6-

22 volt; a mérnöki intézet, mely 15 tanulóval nyilt

meg, e század első negyedében 44, másodikában 99-et
mint hallgatóinak legnagyobb számát mutathatá fel. A

Duna és mellékfolyamai térképezése, a folyam-szabá-

lyozási munkálatok, melyek a külföldi tekintélyek méltó

elismerésére találtak, hazánk középítményei, ezen intézet

tanítványainak művei, sikerdús működésének mindannyi

bizonyitványai. Az ujabb tanszervezet által, e kar ál-

lása lényegesen változott; az elökészítő folyamok a gym-

nasiumokhoz csatoltatván, kizárólag hivatásává lőn, az

általános tudományok belterj~bb müvelése; köréhez a
természettudományok különös részei, mint korunk köz- .

müveltségének kiegészítő tényezői soroltattak ; a mér-

nöki intézet azonban a műegyetemhez csatoltatott. Ez

által e kar tudományos méltósága növekedett, testvér-

/ karaival egyenrangu állást nyert, de hazai középtano-

dai viszonyainknál fogva, bejegyzett karb eli hallgatóinak

száma annyira csökkent, hogy 8 és 10 közt lebegvén ,

még ez évben is csak 13-at szdmlalt ; annyival nagyobb

számmal látogatják leczkéit a többi karok hallgatói, ugy

hogy ez év első szakában 518, másod szakában 540
hallgat6t számlál. Tudorrá ez évtizedben lett 20. Közép-

tanodáink szerkezetének végmegállapításával , a már ja-

vaslatba hozott tanárképezdének felállításával, e karnak
gymnasiumi tanáraink képesése- és igy hazánk fejlődése

korül, ép oly nyomos, mint diszes tere nyiland.

A hallgatók e nagy számából, mely e század má-

sod negyedében évenként túlhaladta az 1OOO-et, sőt
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némelykor - megközelitette a. 2000-et 1 hányan emel-

kedtek utóbb országos jelentőségre, hányan jeleskedtek

a tudomány és irodalom terén? Anyaiskolánk hires ta-
nítványainak Hor v á-t István által egybeállított jegy-

zékét, rnely jobbadán nagyszombati korszakéra vonat-

kozott, mily nagy számmá lehetne nevelni az átalakítás
utáni időböl? Itt tanultak , hogy csak a legjelesebbek-

nek néhányát említsem , hazánk biboros főpapja Ru d-

nay Sándor, egyház - nagyaink közöl A 1a g o v ich

Sándor zágrábi, O cs kay Antal kassai, b. Bar kóc z Y
László fehérvári, Erd é 1y i Vazul nagyváradi g. sz.,

O s aj á g hy Sándor, csanádi püspökök, P o g á n y Béla
pozsonyi nagy-prépost, Sz tr a tim i r o v ich István kar-
loviczi metropolita; itt egyetemünk nagy tudományu el-

nöke gr. O zi rák Y. Antal és lVI aj 1á th György ország-

birák , két karunk koszorusa b. E ö tv ö s Ignácz és gr.

Keglevich Gábor főtárnokmesterek, gr. Reviczky
Ádám főcanczellár, akademiánk nagy emlékű elnöke gr.

Tel e k i József erdélyi kormányzó, gróf IIIé s ház y

István föasztalnok, Sze ren c s y István főpohárnok,

V é g h István és l\i ére y Sándor fő tartományi biztosok,
Pf ist ere r András, és az egyetemünk körül fényesen

érdemesült Stáhly Ignácz országos főorvosok, itt a ró-

mai-görög lelkű, s magyar szivü gr. Des se w ff yJ ózsef,
a cátóijellemü Deák Antal, rendületlen igazségu Osászár

Sándor, a jeles tehetségü P á z mán d y ak, hitsorsosai
legnagyobb jóltevője T ö k ö 1y Sebök; itt az irodalom
körében hires Sza b ó János kolosmonostori apát, Guz-

mics Izidor , Szlemenics Pál, Kármán, Dayka,
Helmeczy, Bajza, és koszor us költőnk Vörösmar-

ty .Mihály ; nevezetes mérnökeink V á sár hel y i és
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Be s z éde s; mindannyian nevezett költőnk a haza di-
csőítésérevonatkozó intő szavainak:

"Tetteitek zengjék nagy diadalmi nevét" .

híí és buzgó követői; nem említem azokat, kikről még
utóbb mint egyetemünk tagjairól kellend szólanom; el-
hallgatom élő jeleseinket , kiknek neveik már most is
országos és irodalmi történ-etünk lapjain ragyognak, ne-
hogy amit intézetünk hatásáról mondok, élő egyesek
dicsőitésére irányzottnak látszassék; és áttérek egyete-
münk tudományos hatásának második ágára, mely tag-
jainak irodalmi tevékenységében oly· gazdagon nyilvá-
nult, hogy csak legfőbb mozzanatainak megérintésére
szorítkozhatom.

Az isteni tudományok a mult század másod felében
az előbbitől sok tekintetben eltérő lendületet nyertek ; .a
tudomány itészeti vizsgálatai uj rendszerek uj nézetek-
nek nyitottak rést; az irányok különbségéből eredt ellen-
tétek áthatottak e századba is, hittani karunk kebelében
szülték azon tudományos vitákat, melyekRQPONMLKJIHGFEDCBA.m íg egy részt
a nemzeti zsinat atyáinak figyelmét magukra vonták, ta-
nácskozási tárgy aik' egyikét képezék , másrészt a néze-
tek tisztulására üdvös befolyással voltak. E kar irodalmi
nevezetességei közöl említendő: Krammer Ferencz, ki
a magyarázat- ágazattan és irodalmi történet körül , fő-
leg azonban a keresztény vallás alapjairól írt munkája
által érdemesült, melyet a hires némethittudós B int e-'
ri m a mult évtizedben méltónak tartott arra, hogy for-
dításával az oly virágzó német hittudományi irodalmat
gazdagítsa, előszavában megérintvén , hogy abban ah-
hoz hasonló e tárgyu munka nincsen; 1\1o 1i k Tobiás
a magyarázat- ágazat és vitás hittan körében legter-
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mékenyebb íróink egyike; Szvorényi Mihály , kinek

nevét a hazai egyház történetéröl és jogáról irt jeles

munkái hirdetik; Hor v á t h Mihaly a lelkipásztorkodás-
tan, történet, alkalmazott országászattan körül fárado-

zott, hazánk. államisméjét politikai szempontból az első
terjedelmesebben tárgyalá. A visszaállítás utáni kerszak-

ban az irodalom mezején oly munkás Al b er Jánossal

találkozunk; egyházi történelme, terjedelmes szentirási
magyarázata, héber nyelvtana , részben ismételt kiadá-
sokban a külföldön is oly méltánylásban részesültek,

hogy a krakői egyetem- és a schweiczi hittanintézetek-

ben vezérfonalul alkalmaztattak ; a régibb iskolának
buzgó követője, élesRQPONMLKJIHGFEDCBAe s z ü , mély tudomanyu ellenzörs

talált tiszttársa 'I'u m p a c h e r Józsefben, az ujabb isko-

la ép oly lelkes hivében , mint ékesszólásu és tollu vé-
döjében; ahhoz, az élénkül folytatott irodalmi harczban

szövetségesül állott a kedves emlékezetü Vas László;

egyháztörténelmi bevezetésében tanusított ritka tudomá-

nya és szép előadása, fájdalmasan éreztetik e munka foly-
tatásának elmaradását ; kisebb dolgozatai az itészeti

vizsgálódásoknak míndannyi példányai'; sok águ mun-

kássága által nevezetes Fej é r György, utóbb egyete-
münk könyvtárnoka, a magyar tudományosságnak ,

m ín t Szilasy mondá, egyik kitűnő csillaga; első if-

juságától kezdve, hosszura terjedt élte végéig közel két-

száz nagyobb kisebb iratában ernyedetlen szorgalmu
művelöje volt a tudományok különböző ágainak; a hit-

tanban ágazattani nagy munkájának ismételt kiadásai,

számos értekezése és egyházi beszéde, a bölcselkedés-

ben , embertana , előt ana , metaphysicája és erkölcs tu-

dománya, melyekben 'az egyezményes irányt követé ,

említésre méltók; halhatatlanok érdemei a hazai történe-
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lern körtíl, nem egyes, habár nagyszamu értekezései,

hanem oklevéltára által, melyet hajlott korában ifjui

tíízzel kezdeményezett, vas kitartással folytatott, és

tizenöt év lefoly ta alatt negyvenkét kötettel be is fe-

jezett; minden hiányai mellett valódi kincstárnája törté-
netünknek ; egyetemünk történésze, az irói erők össz-

pontosítására nézve oly üdvös Tudományos Gyüjtemény

alapítója, egy ideig szerkesztője Toldyként : "A vég-
~Ő hatvan év alatt oly sokszerüen, oly behatólag és ösz-
szevéve oly szerencsésen működött, hogy .nem csak

örök tiszteletét érdemelte ki e hazának, de hál{0át is."

E kar irodalmi díszkoszorúját kiegészítik: lVI á l' k f i Sa-

mu, kinek nevénél megujulnak kora vesztesége fölötti

f{0dalmaink; ujszövetség-tana a hittudományok székhe-
1yén , az örök városban elismerést aratott; görög evan-

geliomi codexe : "Diszt hoz a magyar névre az összes
tudományos világ előtt, irodalmunkban első és egyet-

len a maga nemében"; (Toldy.) továbbá Viz er és
Zázio a magyarázattan, Zsi vics, Hubert és Ko-

v ács Matyae az ágazattan, ' Kas z ani c z k y, D eRQPONMLKJIHGFEDCBA1 '-

tsi k a keleti nyelvek, Láng a szentatyaisme, To m-

p a a szertartástan, Sza 1a y Imre az ékesszólás és ma-

gyar nyelvtan, a jeles Sz il a s y a lelkipásztorkodás,
nevelés- tudomány és bölcsészet, G r y nae usa lelki-

pásztortan körében közrebocsátott munka ik által; mik-

hez még csak azt adom, hogy a magyar egyházi idő-

szaki irodalom e karban találta mindenkor legbuzgóbb
_támogatóit, és hogy Horváthféle alapítvan yú jutalomté-

telei által, összes hittani irodalmunk fejlődésére irány-

adó befolyást gyakorol.

A jogtudományi karban, a mult században nehá-

nyan működtek azon férfiak közöl, kik "vezéreink vol-
2
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tak a polgdrisodésban , uttörői egy uj aerának." (Szalay
László.). Első helyen azok közt nevezendő LakRQPONMLKJIHGFEDCBAi cs

György a kánoni jog első világi tanára, munkássága
mind az egyházi, .mínd magyar közjogra terjedt, annak

körében azon iskola előharczosa volt hazánkban, mel y

míg az álladalomnak jogait teljes épségökben visszaállí-
tani törekedett, az egy háznak törvényeit és jogkörét
tiszteletben tartá; külföldön is figyelmet gerjesztett mun-

kái egyike, tizenkilencz évvel azelőtt spanyol nyelven
ujabb kiadást nyert; ide járultak kisebb értekezései , és

terjedelmes, habár nyomtatásban meg nem jelent, de
közkézen forgó magyar 'közjoga; kortársai sorából tan-

széki utódja l\f a r k o v ic s Mátyás a magyar egyházjog
alapelveit, Pet r o vit s József, utób b hétszernél ynök

és egyetemi alelnök, a magyar közjog bevezetését oly

jelesen fejtegették , hogy munkáik befejezése, fájdalom!

teljesedésbe nem ment, köz6hajtássá vált. Kel eme n
Imre a honi jogirodalom legünnepeltebb férfiai egyike,
a történelmi fejlődésénél , intézményei sajátszerüségénél,

és gyakorlati befolyásánál fogva nyomos hazai magán-

jognak dús anyagát, terjedelmes munkájában, rendsze-

resen és világosan oly sikerrel tárgyalta, hogy három-

ezer példányu első kiadása mintegy elragadtatott, és leg-

élesebb birálója, Magyarország első jogászának, "Ju-
risconsultorum in Hungaria facile princeps", czimével

tisztelte meg; Fra n k Ignácz munkáiban , melyeket·

jogintézményeink hű felfogása, azok természetéből szár-
maztatott eredeti okoskodásai , és alapos történelmi ku-

tatasai jellemeznek, jogirodalmunkban egyikét lerakta

azon határköveknek , melyek a haladás utmutat6jául
szolgálnak a jövő nemzedéknek, minélfogva hazánk

nagy publicistaja Bartal György, érdemei magasztaló el-

ismerése mellett, egyetemünk egyik legjelesebb tagjának
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vaJlá; V u ch e tic h Mátyás a soká parlágon hagyott
büntető jognak müveléséhez dicséretesen járult; a hire-

sebb európai törvényhozások intézkedéseit megérintvén ,

az összehasonlít6 jogtanulmányozásnak követésre méltó
példáját adta; a hűbéri jogről , honosaink közöl az első

rendszeres munkát irta ; B r e z anRQPONMLKJIHGFEDCBAÓ c z y a természet- és

egyházi jogr6l közhasználatban volt kézi könyveket szer-

zett; l-Iajnik a korában még oly kevéssé méltányolt
jogtörténet körül érdemesült; Rev i c z k y az orszá.gá-

szatra vonatkozó hazai törvények összeállítását adta;

Sz i ben lis z t az ujabb jogbölcsészeti nézetek első hir-
detői közé tartozott hasénkban ; Mar k o v i c s János

karigazgat6, országszerte vezérfonalul kitüzött magyar

magánjogi munkát bocsátott közre; He n f ner az első

ma.gyar kézi könyvet irta a nagy fontosságu római jogr6l;

mik, ugy hiszem, eléggé jellemzik e kar irodalmi tevé-
kenységét a multban.

Az orvosi kar a legujabb ideig a természettudomá-

nyokat is, számítván köréhez , tagjai két irányban fejték

ki tevékenységöket. A természettudományi körben iro-
dalmilag tündöklött a vegyészet hires tanára Win ter l

Jakab, egyike azon ritka lángeszű férfiaknak, kik kor-

társaikat megelőzve, uj időszaknak előhirnökeiként je-
lennek meg; munkái azok közé tartoztak, melyek az uj .

vegyészet hajnalát hirdeték, nevét ismertté, tiszteltté tet-
ték a külföldön is; fíívészeti dolgozatai nagyrészben ha-

zánk növényzeti állapota megismertetésére vonatkoznak;
e tudományszakban méltő utódot nyert Kit a i bel Pál-

ban, kit Fejér a honi füvészet javára születettnek mond ,

nevét a hazai füvészet- és ásványvizekről irt nagyszerű

munkái, nem csak e honban, hanem a természettudo-

mányoknak határt nem ismerő müvelési terén mindenhol
2"
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és mindenkorra örökítikj nagy mesterei nyomdokait kö-

vette SchRQPONMLKJIHGFEDCBAI I s ter János, munkáikat közrebocsátván , a
tudományok különbözö ágait saját nagy terjedelmü is-

mereteivel termékenyítvén, Bugátként, a legmerészebb ,

legszerencsésebb szóbuvárok egyike, a vegyészeti és
gyógyszerészeti magyar míínyelv alkotójává lett. Azon-

kivül még Hab e r 1e a füvészet-, ásvány- és időjárás-

tan, Sadler a füvészet, Schönbauer, Heisjn-

ge r az állat- , illetőleg ásvány tan műveléséhez járultak.
Az orvos-sebészeti szakban Pl e n k József, utóbb a bé-

csi J 6zsef-akademiának tanára és a tábori gy6gyszertá-

rak igazgatója, tudományának kitünő bizonyítvanyait ama,
számos munkéjaban adta, melyek részint bel-, részint
külföldön többször, névszerint szülészete hétszer, boncz-

tana négyszer, sebészete, törvényszéki orvostan a három-

szor közrebocsátva, az orvossebészéti tudomány majd-

nem minden ágára terjedtek j mikhez növén y-, gy6gy-
szer-, vegytani iratai jarulvén , nevét az orvosirodalom

legfényesbjei közé emelték; kortársa T rn k a Venczel

kiterjedt orvosgyakorlata mellett, az elméletet is buzgó-

sággalművelé , gy6gytani munkái, negyvennél több ér-

tekezései ujonnan alapított orvoskarunk hirét a külföl-

dön is nevelték j R á c z Samu az orvosi tudornrín yokat

nem csak az 'első tanítá magyarul, hanem midön nyel-

vünk tudományos irádalma még zsengéjében volt, a bel-

gyógy-, boncz-, élet-' és államorvostant azon nyelvü

munkáiban tárgyaIván , s Störk orvosi kézikönyvét le-

fordítván, hazai nyelvünket ezen tudomány-ágban rés-
töröleg honosítá j utódja Len h o s s é k Mihaly , utóbb
bécsi tanár és hazánk föorvosa irodalmi tevékenysége,
főkép még a messze· északon is tankönyvtil használt

élettana által, hazánk határait túlhalad6 hirnevet szerzett;
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IL mindnyájunk emlékezetében élB Ben e Ferencz, tan-
tárgyainak , Kovács Sebestyénnel szőlva , nem csak elő-

adója, hanem teremtője, irodalmi- érdemeit azon ·nagy-
szerü gyógytani munkájával tetézte, mely Nérriet- és

Angolhonban közfigyelmet gerjesztett, a wilnai , dorpa-
ti, rigai egyetemeken tankönyvül elfogadtatott , és mely-

re nézve illetékes szakbirálója mondá: "Hogy nehéz el-
határozni, mit kelljen ezen jeles iréban inkább csodálni,

az elemzésekbeni ritka ügyességét és jártasságát, vagy
megvesztegethetetlen igazságszeretetét és méltányossá-

gát más érdemei megbecsülésében, az alapos tudomá-
nyosságot, klassicai műveltséget, az egyszerü, de mél-

tóságos nyelvet, a tiszta világos előadást." Azokhoz so-
rolhatók még S c hl' au d a kérvész és államorvostan ,

Stáhly György a gyógyászat, Eckstein Ferencz a
sebészet, Fa b ini a szemészet körében közrebocsatott

jeles munkáikkal.

Ha az eddig felhozott adatok elégséges bizonyságul
szolgálnak egyetemünk irodalmi tevékenységéröl , mit

mondjak a bölcsészeti karról, könyvtári elöjáróinkról?

azon karról, mely egész sorát tünteti előnkbe oly férfiak-

nak, kiknek mindegyike fényt árasztott volna egész

nemzedéken át azon intézetre , melynek tagjai közt dísz-

lett; itt találkozom Pra y György nevével, ki, akál:

munkái nagyszerüségét, akár mélységét, akár számát
tekintsük, honi irodalmunk első rendü csillagai közé

tartozik; évkönyvei által a komolyabb történelmi kuta-

tasok alapját vetette meg, szamos egyéb" dolgasatainal

fogva, kortársai által hazánk Tacitusa, Liviusa, Plu-
tarchjának neveztetvén , síriratá teljes igazsággal hir-

dethete :
,,- Fama in toto qua patct orbe viget."
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Itt Kat o n a Istvánéval , ki azzal az elsőb bség fe-

lett vetélkedik; történelmi dolgozatáinak korondja negy-

venkét kötetü itészeti története, korszakot alkotó mun-

ka " egymaga elégséges, hogy, szerzöjének , kit a világ-
hirü Gibbon dicsérve magasztal, a külföld tisztelve em-

lít, biztosítsa a halhatatlanság koszoruját. Míg e két

férfi a hazai történelem megalapításában oly sikerrel

müködött, tiszttársai közöl többen, nem csekélyebb ered-

ménynyel a segéd-tudományok müveléséhez járultak, igy
Sch ö n w i s ner István a hazai régészetet és éremtudo-

mányt alapította meg; C o r ni des Dániel királyaink
nemzedékrendje , nemzetünk ősvallása, Béla király jegy-

zője körüli itészeti dolgozatai, Wa g ner Ká1'01y szepes-

és sárosmegyei oklevéltára , a magvaszakadt családok

nemzedékrendje , Kat an ch ich Péter régi földrajzi és

östörténelmi kutatásai által lettek hiresekké ; azokhoz
járul a bölcsészeti szellemü történész Ko p p y Károly,

a sok oldalu Sch war t ner Márton , ki oklevéltaná-

ban , de főleg hazánk statistikájában gazdag olvasottsá-

ga, rendszerető tehetsége fényes emlékét hagyá.

Nem kevésbé ragyogó nevekre akadunk a nyelv-
tudomány terén ; kell-e megneveznem , kit nyelvésze-

tünk nagymesterének büszkeséggel vallunk, R é v aRQPONMLKJIHGFEDCBAi

Miklóst? "örökké felejthetetlen név költészetünk történe-
tében édes dalaival, irodalmunkéban mint hatalmas

eszközlő és izgató, örökké élő és ható szellem, hajló

kora munkáiban mint nyelvtudományunk valódi megal-
kotója, hármas ember' élte három szakában." (Toldy).

Az özszehasonIító bölcsészeti és histőriai nyelvtudomány
elöbajnoka , akademiánk eszméj ének ébresztője , buzgó

terjesztője, él müveiben, él irodalmunkban , melynek

minden lapja, elveinek, tanainak diadalát hirdeti. Tanít-
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ványa és utódja Hor v á t István bö olvasottsága, rop~

pant tudománya, buzdító hazafias hatása kortársaira,
tanitványaira, melyről irodalmunk egyik födisze báró

Eötvös József jellemzőleg mondá: ,"Miszerint munkássd-

gának csak ez oldalát tekintve, a haza érdemeit soha
sem hálálhatja meg eléggé", mindnyájunk élő emléke-

zetében van; őstörténeti kutatásai, habár sok tekintet-

ben téves irán yuak , nyelvészeti, oklevéltani, nemzedék-
rendi, törvénytudományi értekezései , melyekhez nyolcz-

száz negyedrétü kötetnél többre terjedő fenmaradt jegy-

zetei járulnak, nem csak a költőt lelkesíték e szavakra :

"Neved élni fog, mig magyarul szólunk", hanem az or-
szágos rendeket is arra indíták, hogy Deák Ferencz

szavaival élve: "Nem annyira jutalmul , mint inkább
nemzeti közmegtiszteitetés gyanánt", fizetésén folül, éven-

ként kétezer forintnyi járulékban részesíték.

De nem csak e két, hazánkat oly közel érdeklő
szakban bővelkedett e kar kitünő tudomán yu férfiakkal.

Hor v á t h Iván bölcselkedési, főleg természettani rnun-
kái által, melyek egyike külföldön is ismételve látott vi-

lágot, ' oly hiressé vált, hogy a tanszékek ellátása iránt

véleményező kir. udvari bizottmány már 1773. a király-

néhoz bemutatott jelentésében róla joggal mondhatá :

"Universitati huic nomen , nomini suo perennitatem con-

ciliavitRQPONMLKJIHGFEDCBAi" 1 \1 : itt er P a ch e r Lajos hazánk Columelájá-
nak gazdag tartalmu , klassikai irál yu művei közöl, me-

zei gazdászata kitünő jelességénél fogva, közköltségen

olasz nyelvre fordíttatott, a milánói kormány terület min-
d en lelkészének adatott. "Érdemei ismeretesek a külföl-

dön, halhatatlanek hazánkban." (Fejér.) Sz erd a h e-

1y i György a szépészetet hazánkban honosítá, kit ünő
munkáiban míívelé, költeményei , beszédjei által a klas-
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sikai míiveltséget elömozdítá; az 1806-ki tanulmányi

rendszer szerkesztésében buzg6n részt vett; ut6dja Sch e-
d i u s Lajos a széptanban uj eszmék ébresztöje , a klas-

sikai nyelvészet, földirat , irodalmi történet, könyvészet
körében fél századon túl tevékeny bel- és külföldön egy-

aránt tisztelt férfi; 1m r e János az egyezményes böl-

esészet legbuzgóbb . leghatékonyabb terjesztője a tan-

széken, magyar munkájában bölcseIkedési münyelvünk

kifejtéséhez eredményesen járult.

Az exact tudományok körébenRQPONMLKJIHGFEDCBA1 \1 a k 6 Pál tágas

körökben ismert jeles tudós, kinek mennyiségtani mun-
'kái külföldön is helyeslésre találtak; a teréziái tanulmá-

nyi rendszernek szerkesztötársa; hazai nyelvünk szőtára

körül már akkor fáradozott, mikor e fontos ügy még

kevés figyelemre méltatott; Dug o nic s András kora

legkedveltebb, 'a nemzeti irodalom legünnepeltebb irói

,egyike, a tudákosságról irt munkájában, a mennyiségtan

,szerencsés magyarítója; Pa s qui c h János 1 kinek csil-
lagászati és fensőbb mennyiségtani dolgozatai , éleseszü-

-sége , szorgalma, mindannyi bizonyítékai.

Annyi hires, részben korszakot alkotá férfiak után,
kiknek majdnem mindegyikéröl a költövel mondhatni:

-- - - - - micat inter omnes
- - - - - velut inter icneso

, Luna minores ,

esak megérintenem lehet, hogy D o I I I in, Tom c s ft. n y í

a természettan, R aus ch, Had al y. YYo If st ein a

mennyiségtan, \Veisz, Bogdanics, Kmeth és a
. Vörösmarty lant ja által dicsőitett Tit tel a csillagászat,

Al e x o v i c s az egyházi szónoklat , Ker esz t úri s

St ips i c s Alajos a történelmi tudományok, Ver ne y
a bölcsészet , V á ly i , .Hal i c z k y a szépirodalom ,
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Sza r k a a számadolas körében sikerrel irodalmilag míí-

ködtek, hogya hires Lit t l' o w habár csak három évig,
a finn-magyar kérdés kora' elhunyt felélesztője Reg u 1YT
a keleti nyelvek búvára Repiczky és az Árpádok dal-
noka Gal' a y a mieink közé tartoztak.

Tekintve ezen férfiak érdemeit, nemzetünk dicsöi-
tésére kitüntetett munkásságát, méltán mondá nagy

nevü elnökünk gr. Cziráky: "Cum inter nos agerent,

cum in hac palaestra litteria versal~entur, morum gravi-

tate, amplitudine doctrinae, operurn vulgatorum prae-
stantia, copia, varietate , meritis tandem de liter aria re-

publica immortalibus, non modo coetui academico lan-

datissime praelucebant, verum magnam per eruditum
orbem celebritatem assecuti, hungarici nominis gloriam
insigniter provexerunt." És mily körülmények közt,

mily segédeszközökkel fejték ki tevéken ységöket? míg

a külföld irodalmi gyúpontjain, gazdag könyvtárak, kel-
lően felszerelt intézetek és gyüjtemények könnyítik a
haladásnak munkéjdt, nálunk, hol még egyetemi könyv-

tárunknak is Már i a Ter é zia korában kiszabott évi

járuléka leebb szállítva, csak a jelen század negyedik év-

tizede óta emeltetett jelentékenyebb összegre, nagyrészt
önmagukra és saját erejökre utaltattak ; a mult század

szükségleteihez képest kielégitőleg , Van S wi e ten

közbenjárására, részben dúsan kiszabott évi fizetések, az

életviszonyok változtával, az idők jártával, nem csak ér-

tékökben csökkentek, hanem hosszabb ideig csak le-
vonással adatván ki , oly nyomasztó állapotot idéztek

elő, hogy egyetemünk rectora ünnepélyes alkalommal

az igazságnak megfelelőleg áll;íthatá: "Sola honestas,

muneris nobilitas, amor, .studium , fidesqueXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin regem et
patriam sustentant .adhuo Iabescentes animo s" ; és míg
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másutt az élénk részvét és közelismerés , a tisztelet és

dicsőség babérjai , melyek az irodalmi érdemekkel jar-

nak, ha nem is gazdag anyagi jutalmat, de annál be-

csesebb erkölcsi pótlékot nyujtanak; nálunk már a mult
században jeles Szerdahelyink f{~dalmasan említé: "Do-
lere. mihi debet, aequiores nobis esse exteros, quam sint

populares.et cives'"; a jelenben pedig a vas szorgalmu
Fejér a nagy közönségnek tudományos munkák iránti
érzéketlenségéről panaszkodván, ép egyetemünkröl mon-

dá: "Ezen fényes tudományi egyesület hasonlónak lát-
szik nekem a naphoz, mely minder, bél', dicsőítés, ál-
dás nélkül is, megfelel az ő rendeltetésének"; ~ ily mos-

toha körülmények közt, megfosztva részben az utóbb
felébredt nemzet hálaelismerésétöl is, mert latinul szólot-

tak apáinkhoz , irák .azon férfiak szivvérökkel ama nagy-
szerü munkáikat , melyeknek "lapjairól a legtisztább ha-
zafiság tükre sugárzik", melyekből az utánok követ-

kezett első nemzedék tagjai, kik nyelvünket ujabb haj-

nalfényben ragyogtatták, meríték "az erőt, mel y lel-
keiket megszallotta , a reményt, mely kebleiket dagasz-
totta." (Szalay László).

Igen, felséges Asszonyunk! az Általad elhintett

mag nem hullott terméketlen földre; nehéz idők több
izben sulyosodtak Általad anyailag ápolt intézetünkre,

a viszonyok hatalma sok tekintetben megakasztá nagy
mííved teljes fejlődését ; de meg nem törheté tiszti előd-

jeink lelki erejét, ernyedetlen buzgóságát:

"Doctrina - vim. promovet insitam
Rectique cultus pectora roborant."

Es midőn hatósági szervezetünk rendes míiködése,

választási jogunknak felfüggesztésévei még e napon
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is megszünt a hálának szózata, midön czimünk- és czi-

merünkben kérdés alá vétetni szemléltük Általad meg-

állapított országos állásunk jelentőségét, az élő nemze-
dék az oktatás és irodalom terén hiven követni töreke-

dék elődjeinek nyomdokait, mint azt megjelent munkái,
hazánk tudományos intézetei- társulatai és egyleteinek .

közleményei, tudományos folyőirataink , ifjuságunk ré-

széröl akiérdemlett tudori koszoruk, bizottmanyi vizs-
gálatok száma, sőt irodalmi dolgozatok példái tanúsít-

ják; a mikor pedig fejedelmünk szava derültebb kor-
nak hajnalhasadtát hirdeté, a nap elsö sugaraira han-

gokra fakadó, addig némán állott Memnon szobraként ,
felszólaltak ezen intézet ifjai, felsz6laltak atyái, és fel-

séges Nevedre hivatkozván, esdekeltek a tanítás azon

közegének helyreállításaért , melylyel korunk viszonyai
szerint, egyedül valósíthatók e nemzet míívelésére irány-

zott nagylelkü czélzataid. Szellemed örangyalként lebe-
gett fölöttünk, őhajtásaink teljesedésbe mentek, és nem-

zeti nyelven hangzik immár ajkainkról a tudományok

tana, nemzeti nyelven dicsőítésed szava:

Nube solet pulsa , candidus ire dies.
Törekedjünk tehát tisztelt tiszttársaimRQPONMLKJIHGFEDCBA! előre a dicső

pályán, melyen ez intézet tagjai közöl oly sokan, oly fé-

nyes sikerrel jártak, folytassuk hivatásunk buzgó telje-

sítése által hálaérzelmeink tényleges nyilvánítását, em-

lékezetünkbe vésve egykori elnökünk e napon mondott

szavait: "Vestrum est gran dia Augustae consilia opere
exequi, ac vestros ita radios in discentium anituos insi-

nuare ac dispescere, ut secuturis lumen adferant seculis."

Ti pedig szeretett pályatársaink , egyetemi polgá-
rok! iparkodjatok a tudományok szorgalmas miívelése ,

mindennemü kötelmeitek szoros teljesítése által, lehető-
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leg valósítani azon reményeket, melyeket dicső ala-
pítóink ez intézethez kötöttek. Bizonyítsátok be uj meg

uj adatokkal, hogy e nemzet ifJ.usága, megérve az aka-

demiai szabadság azon mérvére, melyet más népek fiai
századok óta élveznek , felfogta hivatása végczélját ,

mely annál nemesebb, minthogy önművelése által egy-

szersmind rendületlen alapját veti meg szeretett hazánk
szellemi felvirágzásának , melyet szivünk mélyéböl bol-

dognak mindnyájan ohajtunk, .de melyet valódilág

"Nagygyá, csak fiai szent akaratja tehet.'.'XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L e ir á s a

IlZ uJjaalakitasi emlékűnnepélynek.

MDCCCLXII.

A magyar királyi tudomány-egyetem felséges Má-
ria Terézia általi ujjáalakításának , 1780. sz, 1vánhó 25.

ünnepélyes beiktatásával történt- befejezését, örökös há-
lajelül évenként megülendönek már 1780. határozá, és

ezen hatarozatát Pestre történt áthelyezése után 1784.
évben újra megerösíté ; 1810. pedig dr. Bene Ferencz

orvostanár reotorsaga alatt, ezen emléknap diszesebb

megtartása iránt intézkedett.

A legközelebb lefolyt.évek alatt, az egyetemi ható-

ságok ideiglenessége , később a nagyobb díszterem 1'OS-

kadozó állapotja, a mult évben az egyetem rectora
Már k f i Samunak közben jőtt halála, akadályozták ezen
napnak ünnepélyes megülését.

A hála-ünnep isteni szelgálatra szorítkozott , és az

egyetem ideiglenes rectora dr. Vir o z sil Antal cs. kir-

tanácsos és jogtanár e nap emlékezete fentartésara : "Ne
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dies haec infastis nostris albo signanda calculo , nobis

posterisque penitus in oblivionem abiise videatur" 1),

1850-től kezdve magyar közjogi nagyobb munkájának

egyes részeit, emlékiratokként bocsátá közre, 'míg azt

hatodik közleményével (specimen sextum) 1854. telje-
sen befejezé.

Tizenöt évi félbenszakadús után ez évben ünnepel-
tetett meg ezen nap ismét szokásos szertartással.

Az egyetemi polgárok, aszámos díszruhas kardos

ifju által környezett egyetemi zászlóval 2), a tankarok
és egyetemi tanács tagjai díszjeleikkel 5) a karbéli és

rectori jagárokkal {), testületileg d. é. 10' órakor az egye-

tem nagyobb épületjéből a templomba vonultak, és itten
a nm. királyi helytartótanács , nm. királyi .kuria , ma-

gyar tudományos akademiának ez iínnepélyre megjelent

tagjaival, és egyéb résztvevő egyházi és világi vendégek-
kel nagy misét hallgattak.

A nagymisét fényes egyházi segédlettel dr. Sza b ó
József apát, papnöveldei rector és hittanulmányi igazgató

mondotta, ki e napon amaz értékes dí:ága kövekkel_ ki-
rakott mcll-keresztet viselte, mely a nagynevű bibor-

nek-primás P á z mán Péter, ezen egyetem első alapí-

tójának tulajdona volt, és az esztergomi kincstarban őriz-
tetik, honnan azt ez ünnepélyra lehozta; valamint a:

fényes misemondó öltönyök is e napra onnét küldet-

tek meg.

Az isteni tisztelet befejezése után, melynek ünne-
pélyességét az egyetemi dalárdának felajánlás alatti éne-

ke emelte, az összes gyülekezet az egyetem nagyobb

dísztermébe vonult, hol trónmenyezet alatt, az ország

jelvényeinek másai mellett, az egyetem e napon 1780.
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évben köazé tett nagy szabadalom-Ievele és egyéb ado-

mán y levelei ki voltak téve.

Az egyetemi dalárda megnyit6 éneke után, dr.
Pau 1er Tivadar rendes jogtanár az egyetem e. i.

nagyságos rectora lépett a sz6székre, és: "A magyar ki-
rályi egyetem tudományos hatásárár6l" a fenebb olvas-
ható emlékbeszédet mondotta. ..

A beszéd befejezésével V é cse y Tamás jogtudori

jelölt, ki az előbbi napon tudori vitatkozását sikerrel
kiállotta, szokásos szertartással jogtudorrá avattatott.

A tudotavattatás után

Dr~XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK o n e k S á l ld o r ,

statistika rendes tanára, a jog és államtudományi kar

e. i. dékánja következő beszédet intézett anagyszámu

fényes gyülekezethez:

T is z t e l t g y ü le k e z e t !

Egyetemünk tudományos hatály ának fényes mult-

jához, malynek szívem elő képét előttem szélott egyete-
mi Reotcrunk szokott ékesszólésaval oly eleven szinek-

ben imént tárá fel, szerenesém van egyik-másik örven-

detes adatttal járulni a jelenből.

A tudomány-, a szellem világában ép ugy, mint
az összes szerves' életben nincs absolut megállapodás; a

természet titkos erei itt is, ott is, hol haladás, hol ha-
nyatlás felé, de szünet nélkül és folyton müködnek, s

még a látsz6lágos teljes nyugvás időpontjai is, mint az

álom az állatok, a tél a növények országában, nem
annyira végleges szünetelés, mint az erögyüjtés szakai,

hatályosb erőfejlésnek szükséges elözményei ; a hajnal,

a tavasz, midőn az állati érzekek s növényzetnek szu-
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nyadozni látszott életmüködése ujra felébred, világosan

tanuskodnak arról, miszerint az örökké éber, tevékeny

természet nem marad tétlenül sem az éjjeli, sem a téli

alvás alatt sem.

Egyetemünk is az utolsó évtizeden át, kevesebb
életjelt adva külfelé , és mintegy mély álomba merülve

szünetelni látszott; de a visszanyert választás-szabad-

.sággal, fOleg az octoberi diploma által szétveretett

nyelvbékók leoldásával beállott ébredés mutatá, hogy
szellemi életműködésünk folyton tevékeny volt, még a

látszólagos tiz évi szendergés alatt is.

Midön a választő-vederböl első kiindult egyetemi

Rectorunk, boldogult "ThI á r k f i Sámuel az összegyetem

részéről osztatlan örömmel üdvözöltetett, a köz érzületet
akkoron ékesen tolmácsolt szőnok, nem minden jőslői
tehetség nélkül azzal kezdte meg jeles üdvözlő szőnok-

latát: "Nova fiunt omnia, corda, voces, et opera!" Az
azóta lepordült két évejeligének teljes jogosultságát

fényesen igazola.

E rövid két év alatt megujult egyetemi életünk ér-
zeteiben, eszméiben és tetteiben; megujultak egyete-

münk öröm- s gyászünnepei , meguJultak századok ha-

gyományán sarkalő ősi szokásaink, meg:ujultak a tes-

tületi szellemnek mindannyi egyéb külnyilvánulásai. Az

egyeteini tanév ünnepi es megnyitása visszahelyeztetett

a hagyományos szokás elveszett birtokába, kedves
holtainknak ujra emlékköveket kezdtünk emelni szi-

vünk oltárán, és ma is, az e fényes gyülekezetben egy-

begyült minden rendű, rangu nemes vendégek, egy ti-

zenöt év óta elhagyott terrenum uj elfoglalásának nagy-

rabecsült szemtanuiRQPONMLKJIHGFEDCBA!



32zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A megnjl1lás e jótevő mííve egyetemünk minden

egyes karai- s tanártestületeinél , sőt maga az egyetemi

ifjuságnál is egyaránt kedvesen tapasztalható.

Hogy az egyes tanártestületeknél ujabban hatal-

masan felköltött testületi szellemnek, és minden alka-

lommal nyilatkozó eollegialis érzületnek mindannyi uj
jeleit külön ne emlegessem, elég legyen csak azon két

határozatot érintenem , mely a mai örömünnep fényének.

emelésére s kedves emlékének örökítésére, egyetemünk
két kata részéről legközelebb hozatott. A jog- és állam-

·tudományi kar t. i. vezérelve ezen eollegialis érz ettől ,
folyó év és hó 18-ikán tartott ülésében nyugalmazott

egyik tanártagját J ur j ev ich József kir. tanácsost, ki
épen 50 évelőtt ezen kir, egyetemen jogtudorrá felavat-

tatott , ki ennélfogva jogtudoraink anyakönyvét épen

egy félszázadon át, becses nevével ékíti, ki ezen egye-

temen mint a' statistika és bányajog rendes nyilvános

tanára, és jogkari dékán több évek során dicsérettel
míiködött , az irodalom, a tudomány, jelesen egyete-
münk körüli bokros érdemeinek elismeréseül, félszázados

tudornak kijelentette Hason kegyeletből a bölcsészeti

kar ugyanez alkalommal két aggastyán tudorát, név-
szerint mélt6ságos és főtisztelendő Far kas Imre Lipót-

vitézrend tagját és székesfehérvári megyés-püspököt, va-

lamint főtisztelendőRQPONMLKJIHGFEDCBAv V illi ger J6zsef a kegyesrendüek
tartományfönöki segédjét, kik mindketten bólesészet-

tudorságuk félszázadát már, a mult években szerencsésen
betöltötték, az egyház és a nevelés körüli fényes érde-
meik elismeréséül hason161ag jubilaris doctoroknak nyil-

- vánította; mind a két kar részéről határoztatván, hogy

ezen kégyelet sugalta megtiszteltetés, e,gyetemünk uj-

jáalakítása emléknapján ünnepiesen kihirdettessék. hogy
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mind a három félszázados tudornak egy a mai napról

szóló díszokmány kiállíttassék, és az illető kar részéről
külön üdvözlő-irat kiséretébeh kézbesíttessék. Miutan

pedig az ekkép ünnepelteknek egyikét, névszerintRQPONMLKJIHGFEDCBArs
tisztelendő Will ige r J6zsef urat, szerenesém van a mai
vendégkoszoní.ban itt személyesen megpillantani, felsz6-

lítom a főtisztelendő aggastyán tudort , hogy a tekinte-

tes bölcsészeti karnak irányában tanusított collegialis ér-

zülete ezen becses zálogát, a részére kiállított tudori
díszoklevelet Rectorunk ő nagysága kezéből közvetlenül

átvenni sziveskedjék.
Ekkor az egyetemi rector dr. Will ige r Kal. József kegyesrendi

kormányaegédnek átadá díszesen kiállitott félszázados tudori oklevelét,
az egyetemi testületnek részvétét és sserencse-kivánata it fejezvén ki, k ü -

lönösen azon körülmény fölött is, hogy e kitüntetés a köz oktatás terén
oly bekros érdemekkel díszlő kegyesrendüek tagját érte; mire a félszá-
zados tudor a hallgatóság sűrü éljenzései közt , megható szavakban hálá-

ját nyilvállítá ; a jog- és államtudományi kar dékánja pedig beszédét
akként folytatá:

Tekintve egyetemünk kedves polgárait, valamint

egyfelől nem hiányzik a testületi szellemnek jótékony,

nemes irányban ifjaink közti fejlesztésére, a tudomá-

nyos törekvés és szellemi haladás ébresztésére folyton

irányzott hathatós serkentés, ugy másfelől ifjaink ré-
széről sem hiányzik, sem a kivánt fogékonyság és haj-

Iam, sem a jóakarat és nemes buzgalom. A társulati és

egyesülési szellem ifjaink közti szerenesés fejlődése mel-
lett méltán tanuskodnak, ama többrendű jótékony és

közhasznu egyletek , melyek jobbára csak ez évben
egyetemünkön keletkeztek, és lételuk e rövid ideje alatt,
már is minden várakozást fölülmúló sikerrel folytatják

áldásdús működésüket; de erről nem fogok ez alkalom-
mal bővebben szólani , az amugy is nem sokára közzé-

teendő statistikai kimutatás ok fényes tanuságot teendnek
3



arról, miszerint az üdvös egyesülési eszme ép oly gyor-
san mély gyökeret vert, mint az első kivillant szikra

megfogamzott. Nekem jelenleg kedves tisztül, nemes
feladatul jutott egyetemi polgáraink legujabb tudomá-

nyos igyekezetét legalább is egy adattal, de megczáfol-
hatlanul feltüntetni.

Köztudomás szerint egyetemünk e. i. Rectora febr.

hóbanXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 6 darab aranyat ajánlott fel pályadijakul, mely
dijöszlet az egyetemi tanács határozatahól fele részben

egy jogtudományi, fele részben pedig egy természettu-

dományí pályakérdés megfejtésére lett fordítandó. A

jog- és államtudományi, illetőleg bölcsészeti kar tekin-

tettel a m{0ushó utolsó napjáig, s igy csak három hóra

terjedt határidő rövid tartamára, tekintettel az egyetemi
hallgatók tudományos készültségének szinvonalára , je-
lesen tekintettel a rendelkezésükre álló segédforrások
szíikebb voltára, következő két kérdést tiizőtt ki, amaz:

"Fejtessék ki a nádori és országbirói hivatal eredete és
hatásköre"; emez: "Adassanak elő a szaporodás külön-
böző nemei az állatoknál."

Az előbbire a kitüzött határidőig tizenegy, az utób-

bira nyolcz pályamü érkezett be, és közülök oly pálya-

iratok , melyek tekintve a reájok fordított szorgalmat s

tanulmányt, valamint a tanusított ritka irodalmi ügyes-
séget és szakképzettséget minden dicséretre méltók, és

még az irodalom terén elaggott férfiaknak is diszére ,

becsületére válhatnának. - Egyátalán, hogy mily si-

kerrel jártak el a pályázók kitüzött feladatuk megoldá-

sában, mily alapos tanulmányozással, irodalmi és kut-

fői készültséggel s tárgyavatottsággaJ jöttek létre a be-
érkezettpályadolgozatok többj ei , erről következő szak-

értő birálatok tesznek tanuságot, s bátor leszek a tisz-
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telt gyülekezet.előtt, a pályamüvek megbiraldsaval meg-

bizott tanár urak birálatait, egész terjedelmükben felol-'

vasm.

1.XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

T e k in t e t e s t a n á r i t e s tü le t !

Alulirottak, mint a tekintetes jog- és államtudomá-
nyi kal' tanári testülete által kitüzött ama pályakérdésre :

. "F ejt ess é k ki a nád ori é sor s z ágb i rói,
hivatal eredete és hatásköre" beérkezett ti-

zenegy pályamü megbirálásával megbizottak, ez Ügy-
beni véleményes jelentésoket a következőkben teljesz-

tik elő:

Eleve is kiemelik a fennforgó pályázatnak ama ren-

deltetését, miszerint a jutalom-kérdés kitüzésénél aczél

nem a tudomány előbbre vitele, önálló eredeti mélyebb

s szélesebb vizsgálódások' által, mint inkább egyetemi

tanuló ifjuságunknál a magasabb tudományosság szel-
lemének, mélyebbre ható tanulmányozási törekvésnek

átalában buzdítása volt; mely czélnak elismert tudósok
s irók által folytatott nyomozás ok s tett fejtegetések
összefoglalt eredményeinek, önálló gondolkodást s itélö-

tehetséget tanusító előadása teljesen megfelel.'

Ezen szempontből , nem lehet a beérkezett pálya-
müveket nem a legnagyobb szivbéli örömmel szemlél-

nünk, két tekintetből: mint egyetemi tanuló ifjuságunk

tudományos képességének és buzgó törekvéseinek ör-

vendetes elvitazhatatlan gyümölcseit; más részről, mint

kétségtelen tanubizonyságát annak, hogy honi tudomá-

nyos irodalmunk e szakban oly fokon áll, hogy egyes
3~'
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kérdések tudományos megvitatása , s biztos összefoglalt

eredmények felmutatása, annak alapján és segitségével
eszközölhető.

Az egyes pályamüveket illetőleg: a kitüzött kérdés

helyes és teljes mértékben való felfogása, annak az
annyira fontos, irányadó jogtörténeti szempontbőli meg-
oldása, a tárgyra tartozó irodalomnak helyes felhasz-

nálása, nagyszámú történelmi, okleveles és törvényes

adatoknak viIagos és áttekinthető összeállítása, a rész-

leteknek csekély kivételekkel helyes, s az irányadó jog-

történelmi szempontbóli kifejtése s rendszeres összefogla-
lása' által, különös tekintetbe véve egyszersmind az ily

horderejű tudományos feladat megoldására kiszabott

idő rövidségét, minden többi pályatársát két dolgosat
előzi meg: . az I. számmal-jegyzett , melynek jeligéje:

"Usum et stimulos addidere iuveni"; és a IV. sz., mely-

nek jelígeje: "Reipublicae administratio ac populorum
gubernatio non ab alia magistra discitur, quam ab hi-

storia. Ut in navi dirigenda resp ectus habendus est ad

cynosuram: sic in publica administratione ad facta prio-RQPONMLKJIHGFEDCBA
I ris . aevi", melyek között tehat , rnint a kitüzött kérdés-

nek pályatársaik fölött legteljesebb , és magában véve
dicséretes megoldása által egyaránt érdemesültek között,

alulirottak a jutalomdíjat felosztandónak inditványozzák.

Azontúl dicsérettel megemlítendőnek vélik az V.

. számmal jegyzettet, melynek jelígéje: "Hazádba hozta-

lak, hogy népedet lásd ezred év után", mint mely,

habár a kérdésnek, az irányadó jogtörténelmi szem-
pontból való felfogására, és teljesebb megfejtésére nézve
az előbbeni kettőt el nem éri, de kiváltképen széle-

sebb történelmi tanulmányai végett méltánylást érde-
mel, és a IX. számmal jegyzettet , melynek jelígéje:
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"In magnis et voluisse sat est", mint mely rövidebben
ugyan, inkább csak vázlatban , de bizton kimutatha-

t6 eredményeket összefoglalva, a kérdés lényegét old-

Ja meg.

Végre az egyetemi tanul6 ifjuságunk által ez alka-
lommal kitüntetett tudományos iparkodás bővebb mél-
tánylása végett, alulirottak bátorkodnak a tekintetes

tanári testületnél azt hozni javaslatba , hogya pályáz6k
közöl azoknak, kik ez alkalommal jutalomdíjban és
személyes különös dicséretben nem részesültek is, ki-

fejtett buzgolkodásuk tanúsítása végett, szabadságukban

álljon, jelentkezésök és szerzőségök igazolása folytán

igén ybe vennlök azt, hogy egyetemi végbizon yitvá-
nyukba ezen pályázásuk ténye megemlítésül beiktat-
tassék.

Pest junius 24-én 1862.

Dr. Wenzel Gusztáv. m.k.

Dr. Récsi Emil. m.k,XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I I .

A m. k. tudomány-egyetem e. i. nagys. rectora által
kitüzött következő természettudományi pályakérdésre :

"A das san ak elő asz a por o d á s k ülö nb ö z Ő

nem eia z á II a tok n á 1" a' kitüzött határnapig be-

jőtt nyolcz pályamunka megbiráIására, a t. bölcsészeti

kar által alulirtak sz6llittatván fel, van szerencsénk e

tárgyban nyilatkozni:

Átvizsgálván a pályamunkákat örömmel gyöződ-

tünk meg, a természettudományokat _míyelő egyetemi
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ifjuság olvasottságáról és_ szorgalmáról , s azokat egy-

mással öszvehasonlítván a következő itéletben állapod-

tunk meg:.

1.) A nyolcz aranydíjt a III. számu ily jeligével

ellátott ljályamunkának véljük kiadatni : "Q u ae q ui-

d eme pur i s fon tib us, . vas e pur o m o di c e-

que hauseris, ea perspicua strictaque in

unu m fu n dit o", mely a pályázók között a kitüzött

kérdést világos, jól rendezett előadásban a legböveb-

ben meritette ki, legtökéletesebben fejtette meg.

2.) Emellett dic s ére t r e é r d eme s nek tar t-

j á k : a VI. számu ily jelígével ellátott pályázatot : "A r-
dua res est- - n o vRQPONMLKJIHGFEDCBAi s auctoritatem dare

- - obscuris lucem - - -- dubiis fidem,

o m n ib u s vero n a t u r a m , et naturae suae

omn i a. Pl í n í us", mely a jutalmazatthoz minden te-

kintetben legközelebb áll.

Pesten 1862-kí junius 24-én.

J endrássik Jenő m. k.
tanár.

Kováts Gyula m. k.
Toldy Fere ncz m. k.

Ezen dicsérő bírálatok legszólóbb válasz azon a
régi idök dicsőítésében kéjelgök megtámadására , me-
Iyek az akadémiai szabadság elvén alapuló jelen tan-

rendszerünk, mint állítólag a tanuló ifjuságnak tudo-
mán yvágyát sorvasztó és a szellemi kiképezés iránti fo-
gékonyságot elfojtó intézmény ellen, úijdalom, oly s ü -

rüen azoktak intéztetui. - Ily pályamunkák egyetemi

tanulők tollából méltán ,eltompítbatják a fegyvert, mely
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a jelen tanszervezet gyökeres kiirtására jelesen hazánk-

ban, fájdalom, még olyanok által is forgattatik, kiknek
alkalmuk lehetne a mult és a jelen közti párhuzamból

meggyőzödhetni arról, hogy honatyáink 1848-ban nem
minden ok nélkül harczoltak a tanszabadság üdvlenge-

dező zászlaja alatt.

H,a a felsőbb tanintézeteknak feladata egyáltalán

csak a tudomanyos lendületben, a tudományos forrá-
sok ügyes feltárásában, a tudománykincsek mikénti ki-

aknázására irányzott helyes oktatásban keresendő, ak-
kor a szóban forgó pályamiivek fényesen mutatják,
hogy e magas czél a szabadság mellett is elérhető; ha
az egyetem eszményi feladatát megközelíti, midön szel-

lcmébresztő buzdításainak sikerül a felszínen maradó

nagy tömegből, csak nehány at is arra indítani, hogy
merész buvárokként bátor lélekkel az ismerettenger is-

meretlen fenekére leszálljanak, a tudomány nemes gyön-
gyét onnan merész s ügyes kezekkel kihalászandók

akkor ily pályamunkáknak ily rövid idő alatt ily alak-
bani keletkezése, megczáfolhatatlan tanubizonysága an-
nak, miszerint a magyar kir, tud. egyetem a tanszabad-

ság szabad légkörében is, képes magasztos feladatát meg-
közelíteni, valósítani.

A jog,- és államtudományi, illetőleg bölcsészeti kar

az elébb felolvasott birálatokat egész, terjedelmbk szerint
magukévá tevék, névszerint a jogi kar tegnapi napon
tartott rendkivüli ülésében, elfogadta a biráló tagok
azon indítványát, hogy a pályadij a két egyaránt je-
lesnek talált palyamű közt egyenlöleg megosztassék, a

tanár-testület ugy vélekedvén, hogy a jutalom nem a

dij nagyságában, hanem a kitüntetés fontosságában
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rejlik, és hogya föczél t. i. a szunyadozó tehetség fel~

ismerése, az öntudat, a szellemi képesség önérzetének

ébredése, csekélyebb dij mellett is elérhető, ha az a tö-
rekvésnek ily ünnepies elismerésével párosul. Szint-

ugy a biráló tagoknak azon indítvány a is elfogadtatott ,
hogy a jutalomdijbaués személyes dicséretben nem ré-

szesített pályadolgozatok szerzői is igényelhessék , mi-
szerint azon körülmény , hogy ez alkalommal pályáz-

tak, egyetemi végbizonyítványaikban akkép kitétessék ,
mint ez sok külföldi egyetemen szokásos; mi végre a
jeligés levelek a kari levéltárba eltétettek.

A bölcsészeti kar csak a pályadijt nyert és név-
szerinti dicséretre méltónak talált dolgozatokra vonat-

kozó jelígés leveleket felbontotta, a többieket pedig

elégette.

Felbontatvén a felbontandó jeIígés levelek, mint

pályanyertesek felmerültek a jogtudományi pályakérdés-
re nézve: biharmegyei solyómi születésü Fe ket e Fe-

rencz másodévi joghallgató , és Fra n kl Vilmos ne-
gyedéves hittanuló; a természettudományira nézve Stil-
1er Bertalan ötödévi orvosnövendék; mint különös di-

cséretre érdemesített pályamüvek szerzői feltüntek, a

jogtudományi pályakérdésre : V é g hel y i Dezső ne-

gyedévi, és 1m 1ing Konrád másodévi joghallgató ; a
természettudományi kérdést illetőleg pedig: esi kiJ 6-

zsef másodévi orvosnövendék.

Jőjjetek tehát ti szerenesés pályázók, és fogad-

játok Rectorunk ő nagysága kezéből tudós fáradozá-
saitok nagyon is kiérdemlett jutalmát, és buzgalmaitok

ezen fényes ünnepies elismerése, szolgáljon hatalmas

rugőul nektek e dicső pályán férfias kitartasra és to-
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vábbhaladásra; másoknak, a tudományos verseny nehéz

küzdterén bátor lélekkel és hason dús sikerrel való

megjelenésre!

Mire az egyetem nagyságos rectora a pályagyőz-
tes ifjaknak a jutalomdijt ünnepélyesen kézbesíté, kik
közöl Fra n k 1 Vilmos hittanuló hálás szavakkal vá-

laszolván, a maga részéről nyert dijt jövő évben ki-

tiizendő jogi kérdésre ajánlá.

Az ünnepélyt az egyetemi dalarda, Kölcsey: Hyrn-

nuszának eléneklésével zárta be.

1.) Juris publ. Regni Hung. Specímen sing. Praefat. I. l.

2.) Az egyetemi zászló, mely ez alkalommal hosszabb szünet után

ismét használtatott , fejér selyemből arany díszitvényekkel, mindkét olda-

lán a Boldogságos Szüznek képét, az egyiken az ország, a másikon ai:

egyetem czimerével mutatja , azon aláirással : Patrona Regni Hungariae;

illetőleg: Mater Scientiarum Universitatis Hung aricae ; az utóbbi szavak

aranyban hímezve olvashatók a zászló szalagján is.

3.) k rectori és dékání díszjelekRQPONMLKJIHGFEDCBAr . F'erencz császár és királytól

1819. adományozott nemzeti szinü zománczos nyolczszegü arany csillagok

és nyaklánczokból állanak j a rectori díszjel 75, a dékánokéi egyenként

57 aranyat nyomnak.

4.) A rectori jogart az egyetem első alapítója Pázmán Péter bi-

bornek-primás 1635. Bécsben 50'0 forintnyi értékben készíttette gazdagolt

megaranyozott ezüstből j harmincz fontot nyom, és a Boldogságos S z ü s

szobrocskájával van ékesítve j a hittani kar jogara a Megváltót, a jogi

karé sz. Ivot, az orvosié sz. Lukácsot, a bölcseletié Xavéri sz. Feren-

czet mutatják , az első és utolsó az egyetemmel egykoruak, a jogi 1667.

~ Z orvosi 1770. aranyozott eziistből készültek.
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