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A magasb értelmi fejlesztésnek egyik főfeltétele
a multraí birálatos visszapillantás.
Ezáltal képesittetünk a jelent a maga genesisében felismerni és igy
azt teljesen megérteni,
és csak a multnak tanulmányozása által tétetünk képesekké a jelenleg Iétezö
körülményeket
a hasonló multakkal egybevetni és
eme összehasonlitásból
azon abstractiókat
levonni,
mikre a jobb jövőnk iránti terveinket bizton alapithatjuk.
És ki ne érezte volna közülünk lelke :sajátlagos
természetéből kifolyó azon szükséget,
hogy midön
munkásságának
egy bizonyos időszaka véghatárához
eljutott, végig ne pillantson működésének
terén és
saját énje itélőszéke előtt szemlét ne tartson azon
eredmenyek
felett, melyeket tevékenysége kifejtése
által elére.
Ily nézetbtil ind ulhattak ki egyetemünk ön dignitarius elödeink , midön azt határozták , hogy a lelépő
rector a kormányzata
alatt történteknek
vázlatban
előadása által egyetemünk történet könyvének azon
lapját betöltse, mely a közelebb mult év bejegyzésére üresen lőn fentartva.
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E feladatomat teljesitendő legyen szabad mindenekelőtt néhány szóval azon hatást érintenern, melyet a közügyeinkben
történt nagyszerü átalakulás
tudomány-egyetemünk
létében is előidézett. És habár
sokkal közelebb állunk még ezen átalakulás kezdetéhez, semhogy annak üdvös hatását az államgépezet
minden egyes intézvényében,
tehát anayaintézetünkben is ténylegesen elért eredmények
által már most
is észrevehetnök:
mégis szabadna-e ez alkalommal,
midőn egyetemlink mult évi eseményei felett szemlét
tartunk,
hállgatnom arról; mi intézetünk benső életében is oly fontos fordulatnak volt előidézője; szabarina 'e hallgatnom azonihefolyasrdl , melyet alkotmányunk "vissaaállitása
egyetemünk
.sorsríra gyakorol?!
.
Hazafiui örömtől dagadozó kehellel üdvözölte
túdomány-egyetemünk
is ama véghetetlen hordereju
átalakulast , mely közéletünk körében , a külnyomásnak mégcsak leghalaványabb
árnyéka nélkül is, és
oly csodalatósan rövid idő alatt eléretett.
Örömtől dagadozó kebellel üdvöséltük alkotmányunk visszaállitását, mert eljöttnek láttuk immár az
.idöt, melyben az alkotmányos élet feltételezte érdekegység és kölcsönösség a nemzet nagy tömegét egy
compact erős testte forrasztá, melynek minden egyes
része az egészben, és az egész az egyesben leli állami életének első megindi tóját és végső kimenetelét.
Ezen érdekegység. és kölcsönösség bennünk egyetemiekben is élénkén ébreszti azon erőt adó öntudatot,
hogy az elérendő sikernek nagysága egyenes arányban áll erőink megfeszitésével, és e tudat képezi azon
hatalmas rugót, mely mindenkit
tevékenységének
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éberebb kifejtésére,
igyekvéseinek
fokozására sarkal. És igy az alkotmánynak
visszaáUitása egyeternünk körébe is bevitte azon tényezőt, mely minden
emberi törekvésnek első és főrug6ja, t. i. biztos kilátás arra, hogy munkásságunk
sikerrel fog koronáztatni.
E sikert annál bizonyosabban
remélhetjük elérhetni, minél kétségtelenebb
az, hogy azon nagynevü
hazánkfia , ki a ministeriumban az egyetem érdekeit
képviseli,
ügyeink iránt nem csak a legmelegebb
részvéttel viseltetik, hanem hogy áthatva anya-tanintézetünknek
az állam j6létét oly sokféleképen feltételező nagy jelentőségétöl,
-- ügyeinkét bölcs és
erélyes fellépése által előbbre vinni akarja is, tudJa

IS.

Alig mult volt néhány hete , hogy am. kir. ministerium beigtattatott, és ő 'nagymélt6sága; a vallásés közoktatásügyi minister már is személyes en keresett
fel bennünket hajlékainkban , hogy önszemlélés által
meggyőződhessék azon hianyokről , melyek a közoktatási czélok elérésének egyetemünkön
utját állhatnák. És ez alkalommal azon örvendetes meggyőződéshez jutottunk,
hogy ő nagymélt6sága
valamint
ügyeinket hozzá mélt6 buzg6sággal felkarolja,
ugy
szakavatott tapintattal azon eszközöket is ki tudj a je• lölni , miknek alkalmazása által a hiányoknak orvoslása a legbiztosabban elérhető.
Bizonyitékául annak, hogyegyetemünk
ministerében nemcsak ügyei mélyébe behat6 fökorményzőját, hanem egyszersmind
meleg pártol6ját is tisztelheti, legyen szabad. némelyeket felhoznom , mikő
nagymélt6ságának
még csak hónapokra terjedő rö-
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vid kormányzata alatt anyaintézetünk érdekében már
eddig is történtek.
Midőn ez évi rectori székfoglaló beszédemben
némely tanintézeteteink
czélszerübb elrendezése mellett felszólaltam , azon követelmények
sürgetősségét
emeltem ki, mikre az orvosi tudományoknak
alapul
szolgál~, de államgazdászati
tekintetben
is annyira
fontos természettudományi
intézetek rendeltetése jogosit; névszerint emlitettem, hogya vegy tanár az intézet helyiségeinek
czéliránytalansága
miatt szabad
mozgásában mindenkép akadályozva van; emlitém
továbbá, hogy az ásvány-, növény-', állat- és természettani tanároknak még csak segédeik sincsenek,
és ime jelenleg már annyira
vagyunk,
hogya
vegytani intézet számára egy külön e czélra emelendő épületnek felállitása már legfelsőbb helyen is engedélyezve van, a természettudományok
két tanszékéhez melléklendö tanársegédnek
kinevezése pedig
közel kilátásba van helyezve.
Ugyan ez idei székfoglaló beszédemben egyetemi kórodáink hiányosságait,
névszerint helyiségeik
szük és czélszerütlen voltát róttarn meg, és ime
most kórodáink helyiségeit nemcsak bővitve, hanem
fürdőkkel is ellátva szemléljük, melyeket a szakértők valódi botrányára,
a szegény betegeknek pedig
kiáltó hátrányára mindeddig nélkülöznünk kellett.
Őnagyméltósága
a ministernek anyaintézetünk
érdekei körüli buzgólkodásának
köszönjük továbbá,
hogy addig is, mig egyetemünk végleges szervezetének és ezzel együt tanhelyiségeink
átalakulásának
ügye eldöntetnék, a jogi és bölcsészeti karok tantermei , melyeknek csekély száma és szük volta a tani-
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tás czéljainak hátránya nélkül tovább türhetö már
nem volt, -- megszaporittattak,
illetőleg nagyobbittattak.
És hogy mi komolyan
hordja mélyen tisztelt
ministerünk szivén a külföld korunkbeli tudományos
vivméayainak hazánkbani meghonositását,
mutatja
azon örvendetes tapasztalat,
miszerint ez idén egyetemünk több derék férfia ismeretgyüjtés végett államköltségen külföldre küldetett. Igy a tudomány és irodalom, a közoktatás és egyetemünk érdekei körül oly
. fáradhatlanul
és oly fényes gyakorlati sikerrel buzgólkodó ügytársunk Konek Sándor, a statistika rendes tanára, az ez idei párisi világkiállitáson teendő
tanulmanyozasra küldetett ki; az egyetemünkön néMny rövid évek alatti jeles működése által már is
köztiszteletünket kiérdemlett derék vegyészünk Than
Károly 1'. tanár pedig a hiresebb külfőldi vegytani
intézetek megszemlélése
és tanulmányozása
végett
küldetett külföldre : ujabb, de ismeret, tudomány és
jeles hivataloskodásánál
fogva régibb tanáraink bármelyikéhez hozzáfogható Korányi Frigyesünk, a gya-korlati belgyógyászat
egyik r. tanára, a weimari
cholera-conferentiára;
a sebészi míítéttan érdemteljes
magán- tanára, dr. Kovács József pedig orvosi tekintetben teendő tanulmányozás ok végett szintén a pá.risi kiállitásra küldetett ki.
És ha most meggondoljuk,
hogy mindez a m,
ldl'. ministerium létezésének alig egy félévi rövid időtartama alatt történt,
és ha mindezekben anyaintézetünk érdekei iránt annyi meleg részvétet látunk,
akkor valóban nincs okunk kételkedni,
hogy teljesülni fog, mit ministereink az őket üdvözlő egyetemi
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tanács előtt kijelenteni méltóztattak,
hogy t. i. tőlük
kitelhetőképen rajta leendenek, miszerint tudományegyetemünk a mivelt Európa hirnevesebb egyetemeivel egy szinvonalra emeltessék.
Ámde, hogy ez történhessék,
nekünk sem szabad tétleneknek maradnunk,
mert ha alkotmányunk
szerenesés visszaállitása által a szabadság szent csarnokába vezettettünk , ne azt higyjük, hogy ezáltal
már el van érve, mit óhajtottunk:
a szabadság, melyet nemzeti értelmiségünk felkentjeinek gondos szorgalmazása folytán a fejedelem bölcsesége és hozzánk
való kifejezett hajlandósága megadott,
ez csak
egyik legfőbb eszköz czéljaink elérhetésére ; magának a czélnak elérése ezentul csak saját magunktól,
névszerint munkásságunk
serény és azon iránybani
kifejtésétől függend , melylyel érdekeinket legczélszerübben elöbbre vinni gondoljuk.
És im ezek azok, mikkel azon befolyást vélem
ujjhegygyel érinthetni , melyet hazánk változott politikai helyzete egyetemünk sorsára is gyakorol.
És mielött most azoknak tüzetesb fejtegetésére
áttérnék,
mik anyaintézetünk
mult évi állapotainak
áttekintésére saolgalhatnanak , legyen szabad örvendetes tudomásul felhoznom, hogy az egyetemi tanácsnak, mint az egyetem képviselőjének,
szereucséje
volt a fejedelmet egy legkegyelmesebb fogadtatás alkalmával hodolatteljesen
üdvözölni és egyetemünk
ügyeit Ö Felségének,
mint legfőbb urunk
és védőnknek atyáskodó gondjaiba ajá,nlani. Ö Felsége az
egyetemi tanácsnak eme hódolatteljes üdvözletét királyi kegyelmének biztositásával,
és annak kinyilatkoztatésdval méltóztatott viszonozni, "hogy az egye-
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temnek a tudomány s a magasb értelmi kifejlesztés
terén nehéz, de nemes és halás feladat jutott;· kötelességének hű teljesitéseért azonban a haza köszönetét nyujtja neki dijul, melyhez a fejedelem elismerése
mindig hozzá fog csatlakozni."
'
Oly szavak ezek, uraim, melyek
iránt táplált reményeink
fokozásához
rulni képesek.

a jobb jövőnk
tetemesen já-

Örvendetes tudomásul szolgálhat továbbá azon
kitüntetés, melyben anyaintézetünk
azáltal részesült,
hogy annak képviselője, az egyetemi tanács Ő Felségeik dicső megkoronástatasdra
szintén meghivatott,
mely kitüntetés
annál nagyobb jelentőséggel
bir,
minthogy most történt először, hogy tudomány-egyetemünk is hivatalosan volt meghíva nemzetünk eme
legnagyobb,
legmagasztosabb ünnepélyére.
Mi már most anyaintézetünk
a közelebb lefolyt
évbeni egyéb élményeit, állapotait és működésének
főbb mozzanatait illeti, mindenek előtt egy ünnepélyröl kivánok emlitést tenni, mely minél ritkábban fordul ismét vissza, annál illőbb, hogy élményeink
elösoroléeanal első helven említtessék.

"'

Jogtudományi karunk t. i. 1667-ben Nagysomhatban történt megalapításának
ez idei január 16-án
kétszázados emléknapját ülte meg egy az egyetemi
templomban tartott isteni tisztelettel és a jogtudományi kar érdemteljes dekánja Cherny J 6zsef által
szerkesztett, az alkalomhoz illő, ugy kegyelettelj cs,
mint talál6 és ékessz61ási zománczban
diszlő beszéddel. És midön il jogtudományi
kar ünnepét emigy
az egyetemhez illő dis szel megülte , egyszersmind
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méltó bizonyságát adá testületi szelleme és kegyelete
érzetének.
Örvendetes élményeink közé sorozandó továbbá
azon szintén ritkább an előforduló esemény, hogy
egyetemünkön
egy félszázaddal
ezelőtt felavatott
tudorainknak kettejét, Isten kegyelméből és érdemek
közt megfutott pályájok mintegy jutalmául,
még
jelenleg is az élők soraiban tisztelni szerencsénk van.
Ezek egyikét a jogi kar számitja tudorai közé
és ez Vizkeleti Ferencz udvari tanácsos, nyugalmazott r. jogtanár és a Ferencz József rend lovagj a; a
másik székhelyi gr. Majláth Antal kir. asztalnok ő
nméltósága, kit a bölcsészeti kar tisztel tudorai soraiban. Mindkettőjét félszázados jubilaris diszoklevéllel
volt.szerencsénk
megtisztelni.
Örvendetes élményeink sorát végre azon kitüntetések felemlitésével fejezem be, melyekben ügy társaink néhányai bokros érdemeik elismeréseül s jeles
tulajdonságaik méltánylásául
részint Ö Felsége legmagasab b kegyelme, részint a nemzet és annak képviselő testületének bizalma által, részesittettek.
Ugyanis Ö cs. kir. Apostoli Felsége egyetemünk
egyik legérdemteljesebb,
a tudományosság és polgári
erényekben egyiránt tündöklő és egyetemünk érdekei körül ugy fáradatlanul, mint fényes sikerrel buzgólkodó, köztisztelet és becsülésben álló tagjá( dr.
Pauler Tivadar kir. tanácsost, az ész- és büntető-jog
r. tanárát
és a magyar tudományos
akademiának
mélrendes tagját, a Lipót-rend lovagkeresztjével
tóztatott feldisziteni.
'
Egy másik ügytársunkat,
ki mély szakértői és
emberbaráti ihletség-vezérelte
kézzel szegénynek és
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gazdagnak egyiránti
készséggel osztogatja a földi
kincsek legdrágáb bikát az egészséget, és kinek eme
j6tevőségeért
oly sokan nem nyujthatnak
egyéb jutalmat a hálát61 dagadozó kebel érzeténél, e férfiut,
Balassa János kir. tanácsost és a gyakorlati sebészet
r, tanárát megjutalmazta
az, kinek kezéből a jutalomnak értéke a legbecsesebb,
e férfiut a király jutalmazta meg, szintén a Lipőtrend lovag-keresztjét
adomán yozva neki.
ZIamái Vilmost, az állatgy6gyászat
igen tisztelt
r . tanárát,
szakmájábani kitünőségénél fogva Ő Felsége a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi
ministeriumhoz osztálytanácsossá mélt6ztatott kinevezni.
Dr. Schwartzer Ferencz, az elmegy6gyászatnak
egyetemünkön
jeles magántanárát
Ö Felsége a Ferencz J6zsef rend lovagkeresztjével méltőztatott
megajándékozni;
és ugyanezen fejedelmi kitüntetésben
részesittetett
a fennemlített dr. Kovács J ózsef magántanár is.
V égre Machile Béla orvostud or s belgy6gyk6rodai tanársegédünk,
a gyakorlati gy6gyászat körében -szerzett érdemeiért arany érdemkereszttel jutalmaztatott
meg, derék szakértői ügyessége mellett
tanuskodó még azon továbi kitüntetésben részéltetvén, hogy segédorvosi minlí.ségben tagjává lett azon
orvosi tanácskozmánynak,
mely ama szúencsétlen
fej edelmi nőt, ki Meíxikőban meggyilkolt férj ét siratja, Brüsselbe kisérte.
De nemcsak a Fejedelem, a nemzet, a községek,
a tudomány és magasb értelmiség képviselői sem
tagadták meg tanártársaink jelesbjeitöl elismerésüket.
Igy a nemzeti tudományosságnak

legfőbb

tribunalja
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a magy. tudős akademia jogi karunk egyik tanártagját Konek Sándort azon kitüntetésben
részeltette.
hogyőt a tudomány és irodalom terén szerzett bókros
érdemeinek elismeréseül rendes tagjai közé méltatta
megválasztatni.
Honatyáink Wenzel, Pauler , Konek, igen.tisztelt ügy társaink iránti bizalmuknak
azáltal adtak
kifejezést, hogy kitünő szakavatottségukat
illően mél- .
tányolva, hozzájárulásukat hazánk legfontosabb ügyeiben vevék igénybe.
Mások közölünk, kiknek a közj61ét elömozdi-.
tása körüli buzgalmuk
és tehetségeik
tágabb körökben is ismeretesek,
a községek által képvÍselőkül
választattak meg·.
És ha ily sok oldalr611átjuk egyetemiink jelesbjeit
kitüntetve, és ha meggondoljuk, hogy eme kitüntetések
nem csak az emIített ügy társaink személye.hanern általuk maga az egyetem körül is nevelik a dicsfényt, nem-e
kettősen kell eiktüntetéseknek
örvendeníínk, annál
is inkább, minthogy bennük annak is látjuk megnyugtató bizonyitékat , hogya
tudománynak
honunkban
is lerovatik a tisztelés- és becsülésnek azon ad6ja,
mely annak a mivelt világban mindenütt megadatik.
És igy' előadván az emlitettekben azokat, miket
szives örömest élményeink örömmozzanatai közé sorolni szeretünk, átmegyek immár egyetemünk tanintézeti állapotai előadására.
A lefolyt 186%. tanév téli szakában a hallgatók
összes száma 2 1 1 6 volt. Ezek közt:
Hittudományi hallgat 6 . . . . .
74
.
1
0
9
Jogtudományi rendes hallgató.
.
,5 '
26
"
rendkivüli hallgató
"

t5
,

Orvostani rendes hallgató

.,

..

422

"
rendkivüli hallgató
.
44
Bölcsészettudományi
rendes hallgató
86
"
rendkivüli hallgató.
18
Gyógyszerészet-hallgató
89
Sebészet hallgató . . . . . . . . . . 184
Szülészettanulónő.
. . . . . . . "
78
A nyári félévben a hallgatók száma, mint
többnyire, - valamivel alábbszállt.
Volt pedig összesen 1954; t. i. :
Hittan hallgató.
. . . . . . .
72
Jogtudományi rendes hallgató.
'
t021
"
rendkivüli hallgató
10
Orvostan rendes hallgató . .
388
"
rendkivüli hallgató
.
57
Bölcsészeti rendes hallgató
. .
70
"
rendkivüli hallgató .
5
Gyógyszerészet hallgató
91
Sebészet hallgató .
153
Szülészeti tanulőnő
. . "
87
Szűletésre nézve itjuságunk legnagyobb száma
a szerit korona tartományaiból volt; a közbirodalom
egyéb tartományaiból
az első félévben 62, a másodikban 52 volt. Külállambeli a téli félévben 6, 'a
nyáriben 4 látogatta egyetemünket.
Vallásra nézve tanulőink tulnyomólag római katholikusok voltak, ugy hogy az egyéb vallásnak
összes száma sem üté meg az előbbiekét.
A tandijt illetőleg ez idén, és pedig mindkét
félévet egybevéve,
a mentesség kedvezményében
részesittetett a jogi karban 363, az orvosiban 95, a
bölcsészetiben 75.
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Az ifjuság által e tanévben élvezett ösztöndijak
jelentékeny összegéből
a jogi karra esik
. 13535 frt és 50 db #
az orvosira . . . . . 4664 " ~ 120 "
a bölcsészetire.
. . . 2238 75 kr.
A felavattatásokat
és képesitési okmányok
szolgáltatását illetőleg ez évben
Hittudorra lett
4
Egyházi jogtudorrá
1
Jogtudol'l'á.
. .
32
11
Polgári jogtudorra
Orvostudorra . .
32
Sebésztudorrá.
.
19
Bölcsészettudorra
5
Mesteri

oklevelet

nyert:

ki-

-

14
A szebészetből
A szülészetből
13
A szemészetből
7
A fogászatb6l .
2
A gy6gyszerészetből
43
Polgári sebész lett .
30
Szülésznő
. . . .
150
A tanuló ifjuság tudományos előmcnetelét tekintve, arról nemcsak a hittudományi karban és 8
sebészeti tanfolyamban még szokásos évi vizsgálatok,
továbbá a jó sikerrelletett
szigorlatok és államvizsgálatok nagy száma, hanem azon tudományos dolgozatok is tanuskodnak, melyek mint pályamunkák
az
egyetem ujjáalakitási ünnepén kihirdetve, ifjuságunk
dicséretes szorgalma, tudományos készültsége és nyert
képességének elvitáshatlan tanujeléül szelgalnak.
<,
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A mi pedig az akadémiai

polgárainkat átlengő
testületi szellemet illeti, örömmel tapasztaljuk, hogy
nem csak' az eddig fennállott egyletek a legszebb virágzásnak örvendenek, hanem hogy más ujabbak
megalapitására is tétettek. kisérletek , ugy hogy az
egyetem csak szerencsét kivánhat magának azon törekvésekhez, mikkel a tanuló ifjuság az előállit6
szellemi tehetséget is oly kivánatosan kifejleszteni
igyekszik.
A segélyző-egyleteket mi illeti a joghallgatók
egyletének tőkésített vagyona tesz 15,523 fi 61 krt
és 1 db aranyat.
Ebből segélyzésekre fordíttatott 2229 ft 45 kr.
Az orvostanhallgatók segélyegyletének jelenlegi vagyona áll
6812 frtből
200 db aranyból és egy 30 frtos kötvényből:
ebből segélyzésre fordittatett
760 ft
A sebésztanulék egyletének jelenlegi vagyona tesz .. . .
2281 ft 60 kr.
ebből segélyzésre fordítva lett.
106 ft 20 kr,
A gyögyszeréssethallgatök
egyletének vagyona .
2793 ft 12 kr,
miből segélyzésre ferdíttatott
. 205 ft 5 kr.
A segélyegyleteknek emez örvendetes állapota
fényes bizonysága annak, mi áldásteljes volt légyen
azon javaslat, melyet a jogi karnak soha elég hálaés kegyeletérzettel nem emlitendö, köztisztelet és szeretetünket oly méltán kiérderulett egyik tagja, K onek S á n dor 6 évvel ezelőtt mint a jogi kal' akkori
2
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dékánja tett, s a- mi által nem csak több ügyefogyott
egyetemi polgár sorsát enyhitette,
hanem az ifjuság
közötti társulati szellem ébresztése által az értelmiség emelésére is nagy horderejü hatással volt. Egyetemünknek
a tanitással foglalkodó személyzetét illetőleg ez .évben is több oly változásnak örvendünk ,- mik által az oktatási czélok érdekeit előmozditva látjuk.
E tekintetben
a hittudományi kar tanári testülete személysetében ugyan nem, - -hanem az egyetemünkkel szoros kapcsolatban
álló központi papnöveldében annyiban történt változás, hogy annak kormányzatával;
s a hittudumányi kal' igazgatói tisztével dr. Ku b i n szk y Mih á 1Y főesperes, prépost és .
a kalecsai főegyházmegye kanonoka bizatott meg.'
A szünnapok tartama alatt továbbá azon kellemes tudósitássallepettünk
meg, hogy her c zeg pr imás ő f ő m élt ó s ága a ministerium közbenjárása
folytán, a hitt an kari tanárok számára a papnöveide
alapjából egyenkint
200 ftot méltoztatott
utalványozm.
A jogtudományi karban az oly sokféle-irányban
fényes sikerrel működf Kau t zGy ul a tiszttársunk
jogositvényt
nyert tanszéke tárgyain kivül a politikából, .nemsetguataségtan
és pénsügy-tudoményokból előadésokat tarthatni.
Dr. Wen e z e 1 Ti vad ar köz- és váltóügyvéd
és kir. táblai tiszt. fogalmazó a bányajogból tartandó
előadásokra nyert magántanári engedélyt; és ugyanez engedélyben
réssesittetett;
--
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Dr. Sch n i e rG y u 1 a is a telekkönyvi és peres
ügyeken kivüli eljárásból tartandó előadásokra nézve.
Az orvosi karnál a megürült elméleti orvostani
tanszékre' az eddigi Kolozsvért
oly kitünő sikerrel
működött dr. Bal o g h K á 1III á n neveztetett ki; továbbá kérelmeztük , hogyagyermekgyógyászatban
annyira kitünő magántanárunk
dr. Bók a y J á nos "
érdemei jutalmául,
rendkivüli tanári ezimmel és fizetéssel láttassék el.
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karnak tanári személyzete ez idén továbbá két
magántanárral
is szaporodott,
t. i. dr. Fl eis ch e r
J z s eff e 1, ki a szülészi míitéttanből, és dr. Boi y ó
K á r oly l y al, ki a gyakorlati
elmegyógyászatból
tartandó magántanári előadásokra jogosittátott fel.
ő

A bölcsészeti karnál végre Fer e n c z J -ó zs e fa szláv nyelvészet és irodalmak rendkivüli, és Sz epes i 1m r e .!11. tanár a római classica philologia helyettes tanárává neveztetett ki.
Ugyan-e karnál végre J an c soS á n d o r 01'szággülési gyorsiré a gyorsirászatnak
az egyetemeni
előadására jogosittatott fel.
.
Ros tag niL a j o sna k pedig megengedtetett ,
kegy-ae egyetemi nyelvtanitókhoz hason16lag a boncztani, kőrbonestani , sebészmíítéttani
és természettudományi tárgyak rajzoléséböl oktatást adhasson .
. És hogy mennyire törekedtek tanértársaink. a
nehéz és majdnem minden idejüket igénybe vevő tanári foglalatosságaikon
kivül a tudományt az irodalom terén is előbbre vinni, kiderül azon számos dol-
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gozatokb61, mikkel tanáraink közül sokan a tudományos irodalom bövítése körül ez idén is oly hasznos
sikerrel fáradoztak. És ugyan
ahi t tan i kar tagjai közül Pal ~ sth Y Pál a
"Relig6" czimü agyházi foly6iratot szerkesztette.
Lau b ha ime r Ferencz ugyancsak az emlitett
lapban mint fömunkatárs működött.
Hatala
Péter az "Egyházi lapok" czimü katholikus tudományos füzeteket szerkeszti, melyekben
több - a tudományokat tárgya16 öná1l6 czikkeket irt.

A . hittudományi karnak t öbb ita n ára i részint a magyar encyclopaediában, részint az "Archiv fül' Kirchenrecht"-ben írtak czikkeket és értekezéseket.
A jogközül:

és

államtudományi

kal'

tagjai

Dr. Paulel'
Tivadar
"Emlékbeszéd Récsi
Emil fölött" (megjelent a m. akadémiai ÉrtesiWben,
phil. törv. és történettudományi osztály 1866.), továbbá "Emlékbeszéd idősb Bartal György felett"
(megjelent a m. tud. akadémia évkönyvében XI. köt.
1867.).
Dr. Wenzel
Gl1sztávt6l:
"Egyetemes európai jogtörténet , Árpádkori okmány tál' , 2-ik folyam." Verancsics Antal munkái 7-ik és 8-ik kötet .
.- Marino Santo tud6sitásai Magyarország dolgair6l.
Dr. Kar vas y Ágo s t t 61: "N épszerü nemzetgazdászati tudomány"? harmadik javitott és tete-
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mesen bővitett kiadás. - J,A váltójogi eljárás", II-ik
bővitett kiadás. Mindkét munka sajtó alatt van s még
a tanév folytán megjelen.
Dr. Konek Sándórt61:
"Egyház-jogtan, különös tekintettel a magyar korona egyházi viszonyaira." II-ik bővitett és javitott kiadás. Továbbá kisebb
értekezések a statistikai közlönyben ..
Dr. H o Hm ann Pál t 61: -"A római jogtörténelme és institutiói" czimü munkának 1. kötete sajtó alatt.
Dr. Kau t zGy u lá t 61: Akadémiai székfoglaló
értekezés "Az államad6sságügy elmélete" czim alatt;
továbbá több rendbeli értekezései hirlapok és tudományos foly6iratokban ..
Dr. Sch n i ere r .G y u 1a magántanárt61: A
nemperes jogügyletekbeni eljárás alapelvei. Pest,
1867. Grill Károly bizományában.
Dr. Ma tie k o v i esS á n dor magántanárt61:
"Nemzetgazdaságtan." Pest-, 1967. Pfeiffer Nándor
bizomán yában.
Az o r vos i kar tagjai közül:
Dr. Stockinger
Tamás r. tanárt61: "Utmutatás a sebészi müszerek elemzésére s birálatára « ,
Pest, kiadja Heckenast Gusztáv, 1867.
Dr. P o orI m r e a "Gy6gyászat"
szaklapot szerkesztette.

czimü orvosi

Más tagjai e karnak orvosi szaklapokban mutatták be irodalmi igyekezetüknek eredményeit.
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A b ö 1c s ész e tik
Dr. Toldy

Ferencz

A magyarkeltészet
tül Kisfaludy Sándorig.
kötetben. Pest, 1867.

a r tagjai közül :
1'.

tanártói:

története a legrégibb időkMásodik javított kiadás egy

Marci Chronica dc Gestis Hungarorum ab origine gentis ad A. MCCCXXX. producta. E codice antiquissimo Bibliothecae Palatinae picto, adhibitis in
usum ceteris tam Mss. quam impressis chronicis genuino nunc primum restituto textu recensuit , varias
lectiones annotavit , praefatus est Fr. Toldy. Pest I
1867. fol.
Brutus János Mihály magyar historiaja
1552. Második kötet. Pcst 1867.

1490-

Dr. Pet z val
Ott ó r, tanártói : "A felsőbb
mennyiségtan" czimü munkának első része; ugyan-e
munkának második része sajtó alatt van.
Dr. Tha n Kár oly r. tanár a m. tudományos
akadémiaban egy általa njonnan felfedezett Iégnemröl a "szénéleg-kénegröl"
értekesett. Dr. Ker é kgyá r t ó A l aj os Á r p á d: történelmi munkája Árpádtól a mohácsi csatáig.
Dr. Tél f y 1v á nt ó 1: ." Tacitus Agricolaja és
Germaniéja", Il-ik kiadás, Pest, 1867. kiadja Lampel Robert.
Mili e r Kár oly "görög - codex - felfedezései. ".
A m. t. akadémia ÉrtesiWjében.
Sze pes i 1m l' ehelyettes tanártói több alkalmi
versezet jelent mcg latin nyelven.
Len gye 1Bél a vegyészeti tanársegéd a m. k.
természettudományi
társulatban "a bhlordurrlég elö-
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állitási módjáról" értekezett, és Graham-nek a gázok
colloid an yagokoni átöm lésére vonatkozó kisérleteit
mutatta be.
Egyetemünk egyéb személysetét illetőleg a közelebb lefolyt tanév alatt e következők történtek:
Könyvtárunknál,
az egyetemi tanács ajánlata
folytán, az ott me gürült másod-őri állomásra a közoktatási minister Ul' Ő excja Horvát Árpádot, az oklevél és czimertan igen tisztelt rk, tan árát méltóztatott kinevezni. Továbbá az engedélyezett ideiglenes
könyvtári dijnoki állomásra,
a könyvtári igazgató
ajánlata folytán, rectori jogomnal fogva Szombathy
Ignáczot hoztam alkalmazásba.
A quaesturai hivatalban üresedésbe jött dijnoki
állomásra Kazay Dánielt neveztem ki.
.
Növény-kertünkben
a főkertészi állomás Zerlein
J 6zsef fökertész nyugalmaztatása
által megürülvén j
ezen állomásra Fekete József eddigi első kertészsegéd neveztetett ki.
A növénytani tanszék mellé továbbá egy szolgaállomásnak rendszeresitését
nyertük ki, melyre a
szaktanár meghallgatása
meÍlett,
Haluska Károlyt
alkalmaz tam.
V égre a boneztani tanszék mellé az üresedésbe
jött második szolgaállomására
Rösch Antalt nev~ztem ki.
'
A tudományos előmenetelre segédeszköaül szolgál6 intézeteinket
és gyüjteményeinket
illetőleg, első
helyen méltán könyvtárunk
emlitendő , mert ez képezi, Sehopper-unk
kifejezésével élve, tudományosságnnk valódi kincsforrását , melyből, hogy mi bőven igyekszik ifjuságnnk szellemi kincseket meriteni,
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mutatja a fiatal olvas6knak nagy száma, mely évrölévre tetemesen növekedve,
ez idén a látogatások
száma már 26,000-re rugott. ~s ha a könyvtári forgalom eme nagy élénksége okát nyomozzuk, ugy találjuk, hogy az egyfelöl azon czélszerü javitásokban
keresendő , melyek egyetemünk ezen beeses intézetében történtek,
névszerint,
hogy az olvasó-termek
nagyobbíttattak
és czélirányosabban
elrendeztettek ,
és hogy könyvtárunk személyzete szaporittatott;
másfelől és főleg azon minden tudományszakokra
egyformán kiterjedő figyelemnek , melylyel ezen kötetés darabszámra már a 110 ezeret elért intézet folyvást a legczélszerübben gazdagittatik.
<

Mi tanintézeteinket
továbbá illeti, nem ismétlem
azokat,
miket a vegytani,
természettudományi
és
k6rodai intézeteinkre vonatkoz6lag már fentebb emlitettem; csak azon gyarapodást vélem még különösen kiemelendőnek,
melynek a közelebb mult évben
éremtárunk örvendett, és a melyet alkotmányos kormányunk azon becses intézkedésének
köszönünk,
hogy mindazon leletek, melyek Magyarország területén előfordulnak,
nem küldetnek
előbb a bécsi
éremtdrakba, és csak az ottani megrostalés után hozzánk, mint ez a sajnos emlékü mult időben igy történt; hanem netáni használat végett egyenesen az
egyetem vagy. a nemzeti muzeum áremtárainak adatik meg a kiválaztási előjog.
Éremtárunk
gyarapodása tekintetében különös
köszönettel tartozunk Szu mrá k Fr igye s urnak ,
ki éremtárunkat
120 darabb 61 á1l6 becses értéku
éremgyüjteményével
sziveskedett megajándékozni.
, .
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A -többi tanintézeteinket
illetőleg rajta voltunk ,
hogy azokat a fennforgó körülményekés viszonyok·hoz képest jó karban fenntartsuk , és hogya felmerült szükség által igényelt követelményeknek
megfeleljenek. Igya Ieirő és tájboncztani általány 800 forintről 950-re emeltetett; a vegytani intézet általányát 2000 frtra kértük emeltetni; az ásvány- és állattani tanszékek mellé rendszeresitendö tanársegédi
allomások engedélyezését ujabban kérelmeztük.
'I'antdrgyaink
iránti kérelmeink.. teljesitése különben nagyrészint az egyetem alapértékének
viszenyaitől függvén, helyén lenni vélem egyetemünknek
lefolyt tanévi jövedelmeit és kiadásait főbb vonásokban e következőkben bemutatni:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Jövedelem:
Gyümölcsözö tőkék kamata
Ingatlan vagyonságokjövedelme
Járulékok
Tanpénz beszédési százalék .
Vegyes bevételek
,

1.9,929
50,500"
1,470
4,800
300

Összesen

206,996"

frt
"
"
"

Kiadás:
A hittani karra ,
13,688 frt
A jogi karra
20,620 "
Az orvosi karra ,
61,568 "
A bölcsészeti karra
50,241 "
A könyvtárra
6,380 "
Igazgatói kezelésre
10,480 "
Nyugélvezmények,
kegy- és el- látási dijak
24,196 "
Általános ügyviteli költségek
51,389 "
Összesen

238,562

"
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Egyetemünk

beléletét

és möködésünk

további

részleteit illetőleg, a tan ügyre nézve az egyetemi tanács megtette azon intézkedéseket , melyek a korszellem és a tudomány jelen szinvonala által igényelt
módositások eszközölhetésre
javallottaknak
látszottak; felszólitottuk t. i. tanárkarainkat , hogy az e
részben czélirányosnak látszó javasIaikat beküldjék ,
hogyezekneknek
alapján mind a négy tudomány kar
tanártagjainak
közös és kölcsönös hozzájáruhísa által
egy, anyaintézetlink
egyetcmlegességét
a tanrendszerben is visszatükröző terv készittethessék. Az egyetem hat6sági szerkezetében netán javalIottaknak
mutatkozó médositasok
iránti terv az előbbi vel analog
és pdrhuzamés eljár~ís által fogna létesittetni.
Pénzügyeinkre
nézve azt tapssataltuk , hogy
azoknak kezelése kellő rendben történik és teljesen
kielégitő. És itt nem lehet hálás elismeréssel nem méltanyolnnnk
pénzvizsgáló
bizottmányunk
tagjainak
nemeslelkü fáradozásait, kik, mint Schopper, Kautz,
Stockinger
és N ekám igen tisztelt tandrtdrsaink , a
pénztáraink vizsgálatának
magában nehéz, és nem
kevesebb időáltozattal mint nagy felelőséggel járó
munkáját már évek óta teljesiteni szivesek. Legyen
nemes tiszttársainknak
áldozatkész ügyködésükért
ez
alkalommal is őszinte hálás köszönetünk megzavazva.
Hogy gazdászati ügyeink annyira megnyugtató
sikerrel intéztetnek el, azt főleg egyetemünk derék
Mlimkő József,
tapintatos,
előzékeny,
gondnoka
ügyes fáradozásainak köszönjük. Ő e részbeni buzgó
hivataloskoddsa által nem csak a mi, hanem a föméltéltóságu ministerium elismerését is kiérdemlette magának, és az egyetemnek valóban nagy megnyugta-
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lására szolgálhat gazdászati ügyeit ily gondnokra bisatva tudni.
Mi az említetteken
kívül testületi ügyeinket illeti, összeköttetéseinket
sok bel- és kűl földi egyetemekkel, tudományos intézetekkel
és tudós társulatokkal ez idén is fenntartani igyekeztunk , és e részben érdekes tudomásul felemlitem, hogy ez év folytán az ötödik világrészből,
t. i. Austráliénak Angolország birtokába eső részéből is a melboumi egyetem
fordult hozzánk azon megkereséssel , hogynémely ,
egyctemünket illető tárgyakra nézve felvilágositással
szolgálnánk neki. Mi e keresésnek készségesen megfelelve , megadtuk a távol földön lévő egyetemnek a
kivánt felvilágositást.
Gondunk volt, hogy az egyetemnek Buda-Pest
területén lévő ingátlanai telekkönyvileg
rendeztessenek , és e végett illető helyen a szükséges intézkedéseket megtettük.
És miután tudomásunkra jutott, hogya ferenczrendiek az egyetemi könyvtárés
lakházának birtokba vétele iránt ujabb lépéseket tettek, jónak találtuk
jogaink fentartása végett azon emlék iratot, melyet
az e tárgyban kiküldve volt bizottmány már a mult
évben elkészitett, Ő Felsége kegyes szine elé juttatni.
Az egyetemi ianáos végre kötelességének tudta
az egyetemi személyzet azon tagjainak ügyét tőle kitelhetőképen támogatni,
kik felsőbb helyen jutalom
vagy segélyért folyamodva, ennek kieszközlésére' hozzájárulásunkat
igénybe vették. Igy: Linzbauer Ferencz volt fíívészkerti helyettes tanár és igazgató, ebbeli mfíködéseért 150 fr til yi jutalomban részesittetett.
CoIlaud Károly

franczia

nyelvtanitő

részére farado-
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dozásai jutalmazásául 150 frt, l\iárki József, könyv
tárunk egyik buzgó tisztviselőj ének , hivataloskodá
sanak jutalmául 120 frt utalványoztatott a fömélt6sá·
gu ministerium átal.
Lépéseket tettünk továbbá, hogy l\f ess i An'
tal, az olasz nyelv tanitójának fizetése 200 frttal ja.
vittassék,
és hogya
vegytani
tanársegéd
részéreI
buzgó hivataloskodásanek
elismerése fejében 200 frt
utalványoztassék.
Y égre kogy K ü rt h y 1 s t v ánl
egyetemi pedellusnak betegségi segély fejében 50frt
engedélyeztessék.
A szolgaszemélyzet közül Ri edi Ven del élet.
tani szolga 50 frtn yi és 1\1 ü II erG á s pár szintén 50
frtnyi segélyzésben részesült.
Előadtam ezekben, tisztelt gyülekezet 1 a miket
egyetemünk most befejezett tanévi állapotai- és vál·
tozásairól hivatalom szerint előadnom kellett.' Ha
\
ezekben, - névszerint mi az egyetem működését illeti, semmi feltünö , meglepő, rendkivüli nem találta·
tik is, nyugton mondhatom mégis, hogy e működés
bár most is zajtalan és csendes, - utólag igazolandja
magát eredményeiben a tudomány és élet terén azok
által, kik irányt és felsőbb kimiveltetést egyetemün
kön vettek. Hiszen a természetnek
is legalkot6bb
működései ugy szólván rejtekben és észrevétlenül
mennek véghez, és csak gyümölcsükben
nyilatkoz.
nak. De ezzel nem azt akarom mondani, hogy intésetünk a legmagasbat eredményezte, mit á mai kor egy
tudomány-egyetemtől
várhat, vagy csak, hogy azt
hatalmasan
megközelitette
volna;
annyit azonban
mégis tett, a mennyit kőrülményeink közt tehetett. S
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ennyit bátor vagyok az itt-ott emlegetett gáncsokkal,
sőt a jelenkor követelményeivel
is szemben mondani.
Nem nyomozom bővebben az okokat, melyek haladási
törekvéseinknek utját" állták; de teljesen érintetlenül
sem hagyhatom azokat, nehogyelmaradásunk
a világ
nevesebb egyetemeitöl, azokat láttassék sujtani , kikre az intézet rendeltetésének
val6sitása bizva van. Ez
s
okok pedig kétfélék : az eszközök tökéletlensége,
azon szellem egyetemességének
hiánya, mely a legmagasabb siker szükséges előfeltétele. És hogy itt
csak az elsőt emeljem ki, mennyiszer olvastuk és hallottuk egyetemünk gazdagságát hán ytorgattatni 1 Es
uraim, épen ez, t. i. egyetemünk vagyona volt esz- .
eszközeink hiányosságának
eddigi kutfeje. Egy század előtt, midőn dicső királynőnk Mária Terézia ez
egyetemet ujből megalapitotta , elégséges lehetett az;
de az utols6 század egészen átalakitotta a szellem világát, egész tudományok váltak ki a régiekből, melyeknek azok csak egyes fejezetei voltak; mások ujb61 támadtak, mindnyájokban
uj szellem, uj irányok
fejlödtek.
'
Emlitsem- e a természet s a társadalmi tudományok 6riási birodalmait ? Mások függetlenitették magokat másoktól; említsem-e a bölcsészetet? vagy kibontakoztak a rendőri felügyelés kötelékeiböl , mint
épen ez, s a történelm ek ; mások a pusztán gyakorlati
hasznossag empirismuséből a tiszta és független tudományos méltősag
magaslatára
emelkedtek,
mint a
nyelvészetiek. Uj tárgyak, uj álláspontok követeltek
képviseltetést az egyetemeken. A tanszékek' régi száma, a segédintézetek régi szerkezete és forrásai elégtelénekké lettek; de e mellett a mi egyetemUnk anya-
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gi kutforrásai nem szaporodtak , szellemi kormány.
zata nem változott. Valaminek kellett az uj idövd
szemben történnie j de mily kevés volt az, a mi tör·
tént. Az egyetem fájdalmasan érezte hiányait, kérel
mezte azok betöltését, - a döntő körök válasza azon·
ban mindig csak az egyetemi alap elégtelensége volt!
Irigységgel tekintettünk a világ szegény egyetemeire,
t. i. azokra, melyeknek nincsenek uradalmaik j mert
ezekről az államok. gondoskodtak,
s nem volt nemzet, mely a kormány által a tanügy részére követelt
összegeket ne pirult volna megtagadni. S birtak a sze·
gény egyetemek azzal, a mi nekik kellett; mig mi
gazdagok nem birtuk azt, mí ma már uélkülöshetlernek ismertetik el. S e szegény-gazdag állapotunk me\·
lett kozmányzatunk is olyan volt, mely az egyetemet
az egyetemi álláspontra felemelkedni nem engedte.
Az 1848 év végre tágított a régi korlátok<)n. Az
egyetem kormányzata megszünt valahára előkelöleg
rendőri lenni. Azon férfiu, kit a j6 sors ismét közoktatá·
sunk élére állitott, az egyetemet országos ügynek jelen.
tetteki,melyet az országnak kell kormányzatilag és anjagil ag gondjai alá venni. Felállitotta a szabad egyetem
elvét: mert csak azon egyetem ilyen, mely tanassbadsággal bir. Bármily keserves a házára nézve a be
következett idők emlékezete, s bármily fájdalmasan
érezte intézetlink a nemzetiségünk birtokában tett idegen foglalásokat : nem szabad mégis igazságtalanok·
nak lennünk selhallgatnunk,
hogy épen ekeserves
emlékezetit időszakban vétetett ki egyetemünk előbbi
félig középkori állásálJ61, a tanszabadság elvének élet·
béléptetése , s babár csak kölcsönök utján, de a tanszékek és segédintézetek szaporitása vHgy jobb karba
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állitása által. De ez csak kezdet volt, melynek folytatása a legutóbbi években elmaradt.
Felderült végre az alkotmány tusának szerenesés
kiegyenlitése folytán azon szép idő, melynek 1848-ban
csak szürkUletét láthattuk.
Az egyetem sorsa ismét teljesen illetékes kezekben van letéve: törvény veendi azt oltalma alá, s
a nemzet - ebben nem szabad kételkednünk - nem
vonandja meg bökezüségét ezintézettől, rnelytöl saját
jövőjének oly lényeges része függ.
Tanszékeinek száma neveltetni fog, hogy az emberi tudás mínden ágait körülöleljék. - Intézeteink kiemeltetvén részben szánandó korlátoltságukból, - versenyezni fognak a legvirágzóbb egyetemek hasonló intézeteivel, Ezek közt dülö félben lévő köayvtárunk
részére egy 'uj Upület emelésére az előintézkedések már
is folyamatban vannak,
s azon hosszu időn által a
könyvkincsben hagyott hézagok, midőn évenként 400
frtnyi alapra volt szoritva, be fognak töltetni; vegytani mühelyünk alapjai már-már rakatnak ; követni
fogják azt azok, melyek nélkül a gazdag földön szükséget szenvedő ország a természeti adományok hasznositására törekedve - többé el nem lehet. Uj meg uj
tanerők előteremtésére gond fog főrdittatni, - a szabad tudomány képviselésére verseny nyittatni, a munkásság; felgerjesztetni és közhaszonra fordittatni , az
érdem jutalmaatatni,'
Reménylem, hiszem, sőt meg vagyok győződve,
egy uj, egy fényes kor küszöbén állunk, és hogy én
vagyok it magyal' egyetem utolsó rectora , ki - habár örömmel szólhatott ez egyetem tanerőinek a létező
visszonyokhoz képest nem dicstelen munkásságáról,
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és az egyetemi polgár-ok méltánylást érdemlő igyékvéseiről, s igy az összes egyetem kétségtelen haladását constatálhatta, hogy - mondom - én vagyok az
utols 6 rector , ki minél magasabb polczon 6hajtva látni ez intézetet: panaszszal volt kénytelen búcsúbeszédét befejezni - szerenesés mégis annyiban, hogya
panasz szavait a remény, a bizodalom, a közelitő, sőt
már beállott jobb idő örömszavaival fojthatom el.
És mOS tiszti pályam véghatárához érve, előbb,
mintsem mélt6ssgomnak eddig viselt jelvényeit utödomnak , ki mint az egyetemi tanácsnak volt egyik
érdemteljes tagja, köstiszteletünket
máris oly méltán
kiérdemelte,
átszolgálgáltatnám,
~
nem tehetem,
hogy szivem sugallatát követve hálaérzetemnek kifejezést ne adjak azok irányában,
kik ugy szivélyes
készségü, mint erélyes és sikeres közreműködésökkel
hivataloskodásomban
támogatni sziveskedtek, Minde
nekelőtt fogadják önök, az egyetemi tanács annyira
érdemesült tagjai, hálás köszönetemet azon barátilag
nyujtott istápolásért, melyben tanácscsal és tettel, ügyködésem egész ideje alatt, részeltetni mélt6ztattak; fogadják önök egyetemünk tudomény-karainak
igen tisztelt tagjai, kik majd mint a j6 ügynek bölcs, busgalmas meginditói , majd ismét mint annak készséges,
ügyes kivivői járultak hivatalos teendőiru terhének
könnyitéséhez,
- önök is, kik egyetemünk hivatalnoki személyzetét képezik, s kiknek hivatali buzg6ságukat és minden alkalommal tanusitott készségüket és
pontosságukat szivesen méltánylom.
Végül fogadják önök is egyetemünk polgárai őszinte elismerésem kifejezését azon mérsékelt, higgadt
visejetért , melylyel kétségtelen bizonyitékát adták anM
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nak, hogy az akadémiai ifjnságot átlengő szellem teljesen megfelel azon várakozásnak, melyet a nemzet,
ifjai által létesitendö szebb jövője iránt táplál.
És midőn most egyetemünk rectori jogarát bizalmunk által választott önnek, jövő tanévi mélyen tisz.telt nagyságos recterunknak átadva, rectori székemről
immár lelépek , ugyanazon szavakkal végzem be beszédemet, mikkei a mult év ez órájában e rectori széket elfoglaltam : vajha t. i. önök, kiknek bizalma engem e méltösagra emelt volt, ne kénytelenittessenek
mondani, hogy az, kit rectorelödei nyomdokaiba lépni engedének, erre méltatlannak mutatta magát.

