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Nagytekintetü Egyetemi KözgyülésA !

Az egyetemi rectorság egy évi tartamának fo-
vényóráján az utols 6 homokszemek peregnek le, mi-

dön jelenleg szőt emelve e minöségbeni hivatalos

tisztkedésemre rövid visszapillantást vetek, sannak

élményei fölött fut6lagos szemlét tartok. Az utols6

szónak elhangzásával más kezekbe megyen át a ha-

talom is, melylyel feledhetlen collegialis érzület, örök

becsü bizalom ruház ott föl.

A tűnékeny élet emléktáblájára csak örömnapo-

kat vésni nem lehet osztályrésze a haland6nak; ritka

szerencse az is, hogy rajta az örvendetesb események

aranybetűi tulragyogják számra nézve a gyászjelzé)-

ket, melyek a megcsalatott, kijátszott remények szint-

annyi sírkövei. De lehet mégis egyes embernek éle-

tében hosszasb időfolyam, melyben reá nézve mint-

egy le volt kötve a nagyobb viharok zúg6 hatalma,

és csak lenge zephyr sikl ott el a viztükör fölött, me-

lyen máskor másokra nézve tajtékzó hullámok tor-
nyosultak föl. I

Midé)n egy év eWtt ép e mai napon az egye-

temi kormánynak diszes székét elfoglaltam, gyötröbb

aggály nélküli reményem mellett IS, számbavéve az
1*
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előre soha. nem látható eshetőségeket, a jövőt e sza-

"v~klral ér~~tém:,:"És ~a~cs~~~~~.~~, i~'a~~k ~~
-~"'o~~amltan~,'kIkneK a sO~t-~Gl~J.1~-ró.z-sa-kQszQ.-..

rut mutat, közelebbről pedig a csalódáE3(j,v~&~ot~á-

ját nyomja sziv ére : csüggedni még sem fogok;" most

pedig hálát rebegve elmondhatom, hogy pnlyám gö-

röngytelen ugyan nem, de mégis élesebben sebző tö-

vis nélküli volt; sőt a gondviselés ezen méltóságot

látszott enyh-helyül kitüzni azon kellemetlenségek -

közt, melyekkel más téren váratlanul találkoznom

kellett.
. ,
Amde ne kivánjunk többet az élettől, mint meny-

nyit adhat; két ellentétes elemnek szövedéke az, me-

lyeknek egyike mig örömpoharat készit, a másik elég

kajánul a keserüség serlegét nyujtja. Ez a lét folya-

ma, és a különbség csak abban van, hogy egynémely

életének ,időszakaiban egyik vagy a másik viv ki fö-
lényt, de teljesen egyiknek bőkezüsége alól sem von-

hatja ki magát; fölváltva éreztetik azok hatalmukat,

és magában egyetemünk egy évi életében is e két

elem tusáját tapasztaljuk; csakhogy az én szeren-

csérore és az ügy javára tulsulyban a kedvezőbb elem

volt. Vonuljanak el lelki szemeink előtt a setétebb , \

pontok, hogy azután a ragyogóbb csillagzatot szaka-

datlanul éldelhessük.

, Alig nyiltak meg a tudományok e csarnokának

ajtai, azon napon, mely az elhunytak iránti kegyelet-

nek van szentelve, az egyetemi diszteremnek falai is

gyász-szózattól hangzottak vissza. A multévi május
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19-én elhunyt Vir o z sil Antal, ezen k. egyetemnél

sok idön át jogtanár fölötti, megható, össinte részvét-

szülte emlékbeszédét tartá P an le r Tivadar jogt;tn~r; .

ily kegyeletes megemlékezés szép vonása akartársi
együtférzésnek szintugy, mint a kivivott érdem elis-

merésének; mindkettönek kitöréí fénye gyönyörköd-

teWleg csillámlott keresztül a gyászfátyolon, melyet

a remeklő szónok a boldogult érdemeinek ern yedhet-

len szálaiból szdtt, aranycsillagokat himezvén közbe

életének kiválóbb szakaiból.

A jelesb tanárnak pályája· mindig érdekes az
észlelőre nézve, ki méltányló számba tudja venni a

szellemi tőkét, melyet az illetd ifjuságának gyöngy-
'éveitöl kezdve az aggkor esüstfürtjeiig hosszu virasz-

tások, törhetlen munkásság által rendesen egyedüli

kincsül gyüjtött magának, s melyet a közjó emelésére

évtizedeken át önérdektelenül kamatostatott.

De különösen a kartársakat illeti meg, hogya

velök egy pályán, ugy~nazon nemes törekvéssel,

ugyanaz~n egy szent czél felé haladókat tisztelettel

környez zék, s kikkel együtt miíködve tették le a tu-

- dományok áldozatadóját a haza oltárára: örök távoz-

tul után áldott emléküket az elismsrés és kegyelet
füzérével diszitsék.

E tekintetben kettos kötelesség vár ezen királyi

egyetem orvoskari tanártestületére , mint mely évek·

eléStt elhunyt jelese, Sau e r Ignácz iránt mindeddig

nem róhatván le a tisztelet i'ynemü tartozását, már

is uj veszteség fölött kénytelen az egész egyetem leg-

bensőbb meghatottsága mellett keseregni.

Rectori elödöm végbeszédében a következö hely

olvasható: "Még egy családi ünnepet is ültünk föis-
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koláink falai közt. A tisztelet és hála rendezte azt.

Dr. Bal ass a János, ki mély orvosi tudomán)' a és

műtöi ügyessége által annyi fényt hoz egyetemünkre,

annyi áldást a szenvedő emberiségre, egyetemi tanár-

ságának negyed százados évét töltötte be. Kitört ez

alkalommal lelkes tanitványainak nemes kebléből a

tisztelet és hála szent érzete, és fényes gyülekezet

szine előtt, melyet báró Eötvös József minister ur ő

excellentiája is jelenlétével emelt, f. évi május 20-án

remekül festett arczképével tisztelé meg kedves ta-
nárát." I

A családi kör ismét egybegyült a jeles tanár

tiszteletére, a gyülekezet ismét fényes, sőt fényesebb

volt; de a tisztelet végtisitelet, a gyülekezet gyasz·

ünnepély volt, mert Bal ass a János mult évi dec.
-én meg szü nt élni! A mily váratlan, ép oly meg-

döbbentő esemény volt ez, egyetemünkre nézve pe:

dig érzékeny csapás. A királyi legmagasb udvartól

le az inség tanyájáig mély, őszinte sajnálkozást tá-

masztott e valóban szomoru hir. Koporsóján a babé-

rok mellett a fejedelmi Nagyasszony által küldött ko-

szoru is pompázott, melynek ha minden levelére jut-

hatott is volna az elhunyt egy jeles tettének emléke:

mindazt fölülmulta a legmagasb figyelem, mely ily

gyengéd zálogát nyujtá az egész haza által átérzett
részvétnek. Legfőbb ideje volt. tehát megörökíteni a

fönebb emlitett u.ódon arczvonásait azon férfiunak,

kiben a sebészi műtét terén epo cha teremtője tűnt le

és ki mint ilyen magának enyészhetlen hirnevet, fő-

intézetünknek pedig irigyelt diszt, dicsőséget szerzett.

A szaktanulők ha szemlélik arczvonásait, .lelkesülje-

nek és kövessék dicső nyomdokait!
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A jégkeblü halál mintegy megelégedve e ritka

jelességü martalékkal, egyetemünk sorainak ily nagy

áron továbbra megkegyelmezni látszott. Mostohabb
volt nála, mondhaínám a sors, mely kedvezményei

által sujtotta a tanügyet, és megaranyozta a veszszőt,

melylyel csapásait mérte reá.

Kar vas sy Ágoston királyi tanácso si czimet

nyert, de egyszersmind :saját kérelmére nyugalomba

, is helyeztetvén, végképeni visszavonulása után, az ál-

tala tanitott szaktudomány országszerte dicséretesen

ismert közegét, a jogkari tanártestület köztiszteletii :

. tagját, egyetemünk egyik kiváló diszét veszti penne.

Azonban nemcsak az ügy, hanem az idő is meg-

kivánja a maga áldozatját, melyet megnyugvással,

odaadással kell a kérlelhetlen követelőnek :átengedni.

Ö- a v á 1t ó-j o go t tanitotta mély avatottsággal, dús

sikerrel; joga volt tehát, hogy fáradalmait nyugalom,

ohajtott béke váltsa fel; a kereskedelmi joggal foglal-

kozott, és mint ilyen, szellemi beruházásának gazdag

~amatjait osztogatá, igaz mértékkel nyujtá szerzett

szellemi kincseit mások gazdagitására, jólétére ; az

osztó igazság tehá.t csak méltányosan cselekedett, mi-

dőn érdemeinek mérlegébe az elismerés sulyát is veté.

Kisérje áldás hátralevő napjait, s legyen mindenkorra
áldott ked ves emléke is.

Máskor e diszes alkalommal a beszámoló rector

oldalán a prorector volt szemlélhető; jelenleg e tá-

masz nélkül kénytelenittetem föladatomat megoldani.

R ó der Alajos prorector szintén végbucsüt vett anya-
intézetünktölA ! Tizenöt éven át működött ő mint egy-

házi szónok és a religio bölcsészetének, legujabban

pedig mint a fensőbb neveléstudománynak is tanára.
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Sulyos idő alatt szolgálta ő e minőségben a köz-

ügyet, és a körülmények vas hatalmától kénysze-

rittetve majd latin, majd német nyelven is hirdeté az

igét, mely ugyan minden nyelven egyenlő hatályu, s
mely legbensőbb kötelékkel füzi :egybe a különféle
nemzeteket; de mégis a dolog természetében fekszik,

hogy minden nemzetnek saját nyelvén hirdettessék

az. Nemzetünk a sors által arra is kárhoztatva lőn,

hogy idegen nyelven hangzottak le fiaihoz a szeretet

szó székéről a hit szerit igazságai.A É~ e sulyt. nehezebb

szivvel :senki sem viselé hivataloskodásában mint ő,

az egyhásnak és nemzetnek egyenlően hű munkása.

A hit magasztos igazságaiban, melyeket lanka-

datlanul hirdetett, s melyek a nemzetek sorsát intéző

Gondviselés iránt oly gyermekded bizalomra hangol-"

ták nemes lelkületét, :talált ő vigaszt, azokra fektette

a haza jövője iránti reményét is, és nem is csalatko-
zott; mert mííködésének utóbbi éveiben kizárólag a

zamatos nemzeti nyelven terjesztheté Istennek erköl-
csi országát, melyben mint jó és híí szolga kitüntetés,

némi jutalom által is elismerést aratván, kegyes fő-

pásztorának oldala mellé rendeltetett, ott is érvénye-

sitendő buzgalmát, beható bölcseségét.

Még egy ily veszteséget kellendett jeleznem,

melynek azon esetben igen szerettem volna méltó ki- .

fejezést kölcsönözni. A veszteség egy szerenesés for-

dulat által megszünt, de azért meg fogja engedni a

Nt. közgyülés, hogy nyilvánithassam érzelmeimet,

melyeket az e beszéd készitése alkalmával :még' fönn-

álló veszteség fölött keblemben hordoztam. Nagy hi-.

bám az életben, hogy hizelegni nem tudok, és a töm-

jént egyedül Istennek szeretem fönntartani; de e hiba
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fölött soha sem vigasztalódtam könnyebben, mint a

jelen esetben, mely oly férfiu felőli említést tesz szük;

ségessé, kiröl ha a valót érintem, több, mint mit má-

sokról a hizelgés mondlat,

A mi Hellasnak Aristides, Latiumnak Cato volt,
az volt egyetemünkre nézve Pau 1e r Tivadar, az

ész- és büntetőjog ny. r. tanára. Mult ja és jelenje, ta-
nári és irodalmi mííködése, magán- és társadalmi élete

sokkal ismertebb, bővebb bizonyságot és érveket

nyujtanak erre nézve, hogysem azokat fejtegetni vagy
elősorolni szükséges volna. Az 'é s zj o go t tanitá, és

ragyogó esze csakugyan föl is jogositá azon kitünte-

tésre, mely :ha reá nézve elismerés, az egyetemre

nézve valódi veszteség. 'A b ü n tet őjog nak is volt

tanára, melyet olyeredménynyel tanitott, hogy ma-
gát a különben nem igen tanulékony sorsot is megta-

nitotta, mint kell másokat büntetni még a~ ő jutal-

maztatása által is. Ö a legfőbb birói méltóságra hiva-

tott meg, mely bármily magas, hozzá méltó arányban

még sem áll, az egyetem pedig' attól fosstatik meg,

kinek örök ~letet kivánhatnánk az egyetem biztosb

és könnyebb fölvirágoztatásának téveszthetlen szem-

pontjából. Egyetemünk évkönyveiben név az övénél

ragyogóbb betűkkel aligha lesz irva; lelje a távozó

nagyhirü tanár ezen tudatban örömét, mely zavarta-

lanul kisérje minél hosszabbra nyuló életpályáján!

Igy éreztem, ezt irtam, örvendek hogy ezt. elmond-

hattam, c1emég inkább, hogy mondhatom, miszerint

Pauler, saját kérelmére, e napokban visszaadatván

egyetemiinknek, ő ismét a mienk!

Tisztelet és fény környezi e veszteségeket, ugy

tűnnek azok föl, mint banatkönyük a mosolygó ar-
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czon; voltak azonban egészen derült fénypontok is

egyetemünk egén.

Ezek között első helyen emlitendőA J 6 z s e f ná-

dor emlékszobra leleplezésének fényes, a fölséges ki-

rályi pár által is emelt ünnepélye, melyre az egye-

temi tanács szintén meghivatván, tanuja lehetett a

nagy szellem iránti h6dolatnak, egyszersmind pedig

élvezhette a gyönyört, melyet a Fölség környezeté-

ben való tart6zkodhatás nyujt a híí alattva16nak.

Az egyetem méltán önmagára is visszaverődő

sugárzat gyanánt tekintheti a kitüntetést, melyben

dr. Ko II ek Sándor, a statistika ny. r. tanára része-

sült, kir. tanácsosi czimmel diszittetvén föl. Távolr6l ,

sem érdemhiányban, hanem mivel a szokott kezde-

ményezés hiányzott, volt meglepetve mind a megtisz-
telt, mind a közönség ezen kitüntetés által; mely an-

nál dicsőbb, .hogy az illetékes magasb körök méltá-
nyolvan a jeles férfiu tanári működését, mi.ntegy motu

proprio ruhazték őt föl e mélt6sággal, mely, szeretem

hinni, reá nézve n~m leend az utols6 kitüntetés. Adja

az ég, hogy valamint mi örömmel látjuk beiktatott-

nak nevét a királyi tanácsosok statistikáj ába: ugy ő

életének statistikájában soha se legyen kénytelen föl-

jegyezni a sorsnak bármely mostohaságát, reá nézve

kedvezőtlen eseménynek emlékét!

A tudomány és hazafiuság iránti h6dolat zálo-

gául kell tekinteni és kivál6bb örvendetes élményeink '.
közé sorozni azt is, hogy az egyetemi tanárok közül

. többen az országos képviselőknek bizonyára nagy je-

lentöségü állomására megvdlasztatva,' a törvényhozás

tényezőivé, a közj6 megalapit6ivá, őreivé lőnek.
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E honatyai polczon tiszteljük a hittani karból

Sam ass H, József ny. r. tanárt, kinek fényes tehetsé-

gei, mély tudománya, avatott ügyessége csak imént

azon legmagasb kegy általi méltánylattal találkozott,
hogya nm. cultus- és közoktatási ministeriumnál az

egyházi ügyek vezetésére osztálytanácsosi ranggal ér-

demesi ttetett.

A hanatyák közt díszlenek a jogi karból Kau tz

Gyula, Hoffmann Pál ny. r. tanárok, és Kerká-

pol y i Károly, ki a nemzetgazdaságtan és a politikai

tudományok ny. r. tanárává neveztetvén ki, esakba-

mar a m. Jár. honvédelmi ministeriumnál állam titkári

méltóságra emeltetett; minek következtében tanári'

esküjét sem tette le, de föntartatott számára a tan-

székre való visszatérhetési jog, mi által a jogkari ta-
nártestülethez füződik.

Az orvosi karból P a tr u bán y Gergely, a böl-

csészetiből pedig Román Sándor, az oláh nyelv és

irodalom ny. rendkivüli tanára foglalnak helyet az

országos képviselők díszes sorában.

De más irányban is megkerestettek j eleseink é s

szakavatotrsaguk elismerőleg vétetett igénybe.

Kau t z Gyula a nemzetgazdaság és pénzügyi

tudományoknak előadásával is meg lőn biz va, de

minden ujabbi fizetésre való igény nélkül.

Dr. Tol d y Ferencz a gymnasiumi tanárvizs-

gáló bizottmán y elnökévé, dr. N é karn Sándor az ál-

lamszámviteltani áJlamvizsgálati bizottmány tagjává,

dr. Róm er F'Iórián a nemzeti museum régiségi osz-

_ tályának igazgatójává neveztetett ki.

A bölcsészeti. kar fényes bizon yitványát nyujtá

a fáradságosan kivivott érdem és tudományosság
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iránti méltányosságának, mid.n Ker é k gyá r t 6

Alajos Árpád halántékát tiszteletbeli bölcsészettudori

babérral övedzte, megjutalmazand6 némileg a tudós
férfiunak leülönösen a magyar történelem rejtekeiben

tett sikeres buvárkodásait, az irodalom teréni jeles

munkálkodását.

Mindez a szellemi előnyöknek hozott tiszteletadó

volt, és kinek önérzete nem emelkednék oly értelmi

erőknek tudatában, melyek a legmagasb helyről szint-
ugy mint a honfiak és kartársak köréböl származó

.kitüntetésekre méltóknak itéltetnek.

Az elismsrés azonban más téren és más módon

is nyilatkozott. ,

Rég6ta sürgettetett már az egyetemi tanárok-,

nak állásuk- éstudomán yosságukkal egyformán arán y-

talan, mert felötlőleg silány fizetésölmek javitása,

emelése, de e sürgetésnek, éveken át ismételt kére-

lemnek semmi sikere sem lőn. E szomoru tapasztalat

után különösen a bölcsészeti kar, mint v?gcsüggedés- .

ben szokás, a végsőt 'megkisértendd, az országgyülés

elé vitte e minőségü kérvényét és nem is siker nélkül.

A haza bölcse, Deák Ferencz, ki mint pest-bel-

városi országos képviselő terjeszté a hona tyák magas

szine elé a bölcsészeti kar kérvényét, bot r án yo s-

nak találván az egyetemi tanárok fizeté -ét, eszköz-

lője lőn, hogya közoktatási minister ohajtdsához

mérve 12,000 ftnyi összeg ajánltatott meg, melynek
dijpótlék gyanánti fölosztása az egyetemi tanárok

közt ugyanazon minister 'urra bizatott. A nm. minis-

'ter ur e megbizatásban oly m6don járt el, hogya ren-

des tanárok fizetését 2500, a rendkivüliekét pedig

1300 ftig egészítette ki.
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A theologiai kar, e folytonosan mostoha gyer-

meke az anyának, kitAö gazdagitott, ezen adomány-
baní részesülésböl kizáratott, sikerült azonban annak

száo.ára is kieszközölni , hogy mindegyik tanárnak

fizetése 1600 frig pótoltatott az egyetemi alapból.

De ejavitás csak egy évre adatott, jövőre nézve •

a minister ur országgyülésileg meg lőn bizva, hogy

javaslatot terjeszszen elő az egyetemi tanárok fizeté-

sének emelésére és végleges meghatározására vonat-

kozólag, mi kétségkivül a minden viszonyt kellőleg

mérlegelő méltán yosság szerint a közohajtással talál-

kozólag fog elintéztetni.
Következtetni lehet ezt a nm, minister urnak

hálával eliamerendő áldozatkészségéből, melyet az

egyetem ügyének minden irán) bani emelése iránt a

rendelkezésére álló összes források fölhasználásával

tanusit.

A 111,000 ftra praeliminalt, de a szükséges vál-

toztatás folytán alkalmasint nagyobb költséget igénylő

vegy tanintézet a régi füvészkerti telken részben már

. tető alatt van; a természet-tudomán) i intézetek, va-
lamint a kórodák , orvosi épületek és az egyetemi

könyvtár iránti tervezelek. :mielöbbi sikerrel kecseg-

tető értekezletek is szakadatlan folyamatban vannak.

A növénykerti kisebb üvegház átalakitása 5892
ftnyi költséggel eszközöltetik.

Az egyetemi nagy épület szükségeltebb helye-

ken 805 ft nyi kiadásba került redőkkel láttatott el.

Az összes egyetemi épületekben a vizvezetés
létesittetett.

Balassa János elhunyt tanárnak ritka sebészi

mííszerei, melyek 2000 forint nyi értéket képvisel-
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-
nek, 800 forinton szereztettek meg az illetö tanszék
számára.

Az egyetemi jegyző és irodatiszt külön-külön
150 ftnyi pótdijban részesittetett.

A quaestor és quaesturai ellenőr számára 4, ille- .

té5leg 3 öl fa állandósittatott.

Az irodai irnok napi dija 30, az orvoskarié és
könyvtárié 50 krral emeltetett.

Az egyetemi templom harangjai a Pozdech-féle
szerkezet szerint szereltettek föl.

A seb ész-kóro dai és állattani helyiségek 1800 ...,

fton kibérelt melléktermekkel nagyobbittattak, me-

lyeknek czélszerü átalakitása tetemes összeget igényeL

Az orvosi karnal több szolga-rtllomas alapittatott.

Kegy- és nyugdijak majd a szabályszerü, majd

pedig nagylelklileg javitott összegben engedélyez-

tettek.
Ösztöndijasok küldettek leülföldre öntökéletesités

végett; leülönösen Gen er sic h A. orvostudor a j övö

1869j70-ki tanévre is meghagyatott az 1200 ftnyi

ösztöndij élvezetében a külföldi egyetemek látogatá-

sának folytathatása végett; K o c h Antal az ásvány-
tani tanszék segélöje ugyanily czélból 800 ftnyi ösz':.

töndijt élvez.
Mindez elegendő bizonyitékul szolgálhat, hogy

egyetemünk ügye anyagi tekintetben is oly kezeken

fordul meg, melyek lehetőleg megnyitják a rendel-

kezésökre álló forrásokat; melyek ha szaporo•.dtak,

vagy dusabbak leendnek, minden méltányos kivána-

lom meg fog előztetni vagy azonnal teljesittetni, hogy

egyetemünk külsö fény- és állásra nézve IS, az é5t

megilleW fokra emeltessék.



De ezt igényli is a benne működő szellemi erők-

nek kivál6sága, melynek a tanári halmozott teendők
hl-í és buzg6 teljesitése mellett ékesen szőló zálogai a

szellemi termékek is, melyekkel az egyetemi tanárok

a tudományok és irodalom különféle szakaiban gaz-

dagitotték a magasb mivelödés kincstárát. '

Névszerint az egyetemi rector különféle alkalmi

beszédeken és czikkeken kivül szerkesztette a "Reli-

gio"czimü egyházi lapot és az "Eg)'etemes magyar

Encyelopaediának" 50 ivnyi terjedelmü VII. kötetét.

A theologiai karb6l dr. Ru z sic s k a .János, dr.

Lau b h aAim e r Ferencz és dr. Dulánszl\:y Nán-
"dor ny. r. tanárok szamos nagybecsü czikket irtak az

Encyclopaedia szamára, ez ut6bbi azonkivül a "Re-

ligio"· foly6iratnak rendes munkatársa volt; dr. H a-

t a 1a Péter a "Szabad Egyház" czimü napilap szer-
kesztésében fáradozik; dr. Bit a az egy házi lapot be-

cses csikkekkel gazdagitotta ; Rét a y Gyula és b.

Ho r n ig Károly hely. tanárok az egyetemes Eneyc1o-

paediába nagy számu czikkeket írtak, ez ut6bbi több

. hirlap számára is jelentékeny dolgozatokat nyujtott be.

A jog- és államtudománykari tanártestület egyes
tagjait6l Oalefolyt tanév alatt a következő munkák

jelentek meg:

Dr. Wen z e l Gusztáv ny. r. tanárt61: a) Egye-
temes eur6pai jogtörténet. b) Árpádkori uj okmány-

tál' VII. kötete. e) Di6sgyör mint magyar királyi 'mu-

latő hely. 1868-i nov. 1B-án a m. tudományos aka-

demiában előadva. Sajt6 alatt van: a) Marino Sanuto

világkr6nikájanak Magyarországot -illetö tudósitasai.

1. R. b) Verancsics Antal munkái IX. kötet. e) Ál'-

pádkori uj okmanytár VIlI. kötete.

15
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Dr. Patder Tivadar ny. r. tanártól : a) Em-

lékbeszéd néhai Virozsil Antal fölött. b) Emlékbeszéd

Mittermayer Károly József Antal fölött. (Az évköny-
vek XI. köt.A xn. darabja.) c) Büntető jogtan I. kö-

tete. (Anyagi büntetőjog általános része.) 2-ik javi-

tott és bővitett kiadás. d) Büntetőjogi és magyar köz-

jogi czikkek a magyal' egyetemes Encyclopaedia VI.
és VIT. kötetében.

Dr. K one k Sándor ny. r. tanartól : a) A statis-

tika elmélete. )) Köz- és magánj6tékonyság, jelesen

önsegélyzés és biztositási ügy.

Dr. K a IIt z Gyula ny. r. tanár néhai Récsi Emil ma-
gyar közjogának 2-il.::kiadásánál közreműködött s an-

nak uj tökéletesebb alakbani közzétételét tudományos
pótlásokkal elösegitette ; azonkivül több publicistikai

czikkeket irt, végre a "Nemzetgazdaság és pénzügy tan

rendszere" czimü munkáját átdolgozta, s sajtó alá adta.

Dr. Hoffma n n Pál ny. r. tanártól több rend-

beli czikkek jelentek meg a folyóiratokban, valamint

a Római'" jog Institutioinak IT..kötetén és a magánjogi

törvén yjavaslaton dolgozott.

Dr. Sch 11 ie rel' Gyulamagántanártól "igazság-

szolgáltatási statistika", előadva a közgazdasági minis-

ter által szervezett statistikai tanfolyamban.

Dr. M at 1e k o v ich S á n dor magántanártóI

"Pénzügyi statistika és államháztartás" előadva a köz-

gazdasági minister által szervezett statistikai tanfo-

lyamban és _számos jeles czikk az egyetemes Ency- "
clopaediának VI. és VIT. köteteinek számára.

Az orvostudományi karból:

Rupp N. János. A mellkas átható sebe, -

akasztás. - Ezen erőszakos behatások melyike okozta
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a halált. Orvosi Hetilap közegészségi és törvényszéki

orvostani melléklete. 1889, 3. sz.
L e.n ho s s é k J 6 z s e f. A santorini viaszéri fonat

a férfinál. Orvosi Hetilap. 1869, 7. 8. és to. sz.

Az emberi gerinczagy , nyúltagy és Varolhid szer-

vezetének g6rcsöi táj viszonyai. 1869, 4-rét, 2.61., 5

kömetszetű táblával. Eggenberger akadémiai könyv-
árusnál.

Jen drá ss i k Jen ö. Az országos orvosi tanács

véleményes jelentése a homeopatha orvosegylet ké-

relme tárgyában. Orvosi Hetilap közegészségügyi és

törvényszéki orvostani melléklete, 1869, 2. sz.

'Linz bau er X. Ferenc. Gyógyszerkönyv és

gy6gyszerárszabály. Gy6gyászat. 1869, 8. és 9. sz.

Kor á nyi Fr igyes. K6rodai közlemények. Or-

vosi Hetilap. 1868, 46. 47. és 48. sz.

Casuistikus adatok a szívbántalmak kórismésze-

téhez: Ugyanott. 1869, 1. és 2. sz.

, Bal o g h K á 1m áAll. Kisérleti .tanulmányok a
mérgek hatásár6l az állati szervezetre. Ill. Szénéleg-

kéreg. Orvosi Hetilap. 1868, 42. sz. IV. Cerenyké-

szítmények. Ugyanott. 1868. 43. sz.

In welchem Verhaltnisse steht das Heraustreten

der farblosen Blutzellen durch die unverzehrten Ge-

fasswandungen zu der Entzündung und Eiterung?

Archiv f. pathol. An. u. Physiol. u. f. klin, Medicin.
XLV. köt, 1 f. Egy kömetssetíí táblával.

Dohányal általi mérgezés. Törvényszéki or-

vostani közlemény. Orvosi Hetilap közegészségi és

törvényszéki orvostani melléklete. 1868, 5. és 6. sz.

Legyen-e Kolozsvárott egyetem? Orvosi Heti-

lap. 1868, 34. 36. 37. 38. és 39. sz.
2
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.A:zorvosi nevelés rendszere Angol- és Franczia-
országban. Orvosi HetiIap. 1868, a 767.781. 797. és
a következő lapokon. (Folytatólag).

A tanszabadság kérdése az orvosi tanítás terén.
Orvosi Hetilap. 18'G9, 7. és 11. sz.

A marhaveszteglési ügy az erdélyimoldva-oláh-
országi határokon. 1869, 8. és 9. sz.

Megemlékezés Balassa János felett. Természet-
tudományi közlöny 1. köt. 7 f.

Hol építtessenek az egyetemi kórodák ? Orvosi
Hetilap. 1869, 32. 33. 34. és 35. sz.

Legyenek-e törvényszéki orvosok? Orvosi Heti-
lap közegészségitgyi és törvényszéki orvostani mel-
léklete. 1869, 5. sz.

Az orvosi gyakorlat nőknek való-c. Orvosi Heti-

lap. 1869, 36. és 37. sz.
Könyvismertetések, lap szemelvények, átdolgo-

zások és tárcacikkek az Orvosi Hetilap 1868 és 1869-
diki folyamában.

Az orvosi jogtudomány elvei és gyakorlata. Tay-
lor A. S. után angolból fordítva. I-B kötet, majdnem
negyven ív. Kiadja a magyar orvosi könykiadó tár-
sulat.

Ge b har d t L aAj o s. Az emberélettan alapvc- .
nalai. Wundt nyomán irta Gebhardt Lajos. 1869,'
8-rét, 300 l. ,

K ovác s Jós ef. Veleszületett segghiány sike-
res műtéte. Orvosi Hetilap. 1868, 32. sz.

Drummond-féle láng mint sebészeti étesz. A ma-
gyar orvosok és természetvizsgál6k 1868-diki egri'
nagy ~yülésén.
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Nehány húgyrekedési eset és a h61yagszúrcsa-
polása. Orvosi Hetilap. 1868, 37. 38. 40. és 41. sz.

Sérülési karütértágulat. 1869, 37. és 38. sz.

Ugyanott.

Po6r Imre. A bőrbetegségek természeti rend-
szere. Gy6gyászat, 1869, 1. sz.

Az agyvérömlenyes gutája. Ugyanott. 1869,6. sz.

V édhimlőoltás , mint biztosíték a himlő ellen.

1869, 13. sz.

Szerkeszti a Gy6gyászat cimű orvosi foly6iratot.

Pet e Zs igm ond. Szerkeszti az "Egészség-
ügyi Tanácsad6-t".

B ri ti z fal viS á m u el. Gyakorlati közlemé-

nyek a roncso16 térdízlobr61, s az ennek folytán fel-
lépő Izületi zsugorról és merevről. Orvosi Hetilap.
1868, 52. sz.

A testegyenészet ujabb haladása s tudományos

állása napjainkban. A m. tudományos akadémia ter-

mészettudományi osztálya értekezései között a XVI-

dik számú.

Ugyanaz a Gy6gyászat 1869-diki 8. 9. 10. és

tt-dik számában.

Navratil Imre. Beitrag zur Therapie der

Kehlkopfneubildungen. Berliner klinische W ochen-

schrift. 1868.
Gégesebészeti adatok. Pest, 1869. Azathenaeum

kiadása.
Exstirpation eines Kehlkopf epitheliom's durch

Laryngofission. Wiener medicinische Wochenschrift.

1869.

Schleimpolyp im Kehlkopfe. Entfernung durch
z·):·
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Laryngofission. Heilung in 6 Tagen. Wiener medici-
nische Wochenschrift. 1869.

BoI Y6 Kár oly. Az elmebetegek irmodora, s
ezeknek k6rismei valamint törvényszéki lélektani je-
lenWsége. 1869, 11. sz. Orvosi Hetilap.

B ö k eGy ul a. A fülfolyás lényegéről és gy6gy-
kezeIéséről. A magyar orvosok és természetvizsgálók

1868-diki egri nagy gyülésén.
A dobhártyán előforduló gombaképződésről. Or-

vosi Hetilap. 1869, 9. és 16. sz.
Ber n o1á k J 6 s ef. A szemészet kézikönyve.

8chauenburg C. H. munkája után a gyakor16 orvosok
és orvoshallgat6k igényeihez alkalmazva. Nagy 8-rét,
286 l.

Goly6 bennléte a szemben. Gy6gyászat,. 1869,
15. sz.

Ér hályog (glaucoma). Gy6gyászat. 1869, 8.
és 9. sz. .

Több átdolgozás a Gy6gyászatban.A
F o dor J 6 s ef. Pár szó a kétes lelki állapót

megitélése felett. Orvosi Hetilap közegészségi és tör-
vényszéki orvostani melléklete. 1869, 2. sz.

Közlések az angol egészségügyi hivatal kilence-
dik évi jelentéséből. Ugyanott. 1869, 2. sz.

Az árnyékszék-rendszerekről különös tekintettel
a pesti viszonyokra. Orvosi Hetilap. 1869,21. 23.2'5.
27. és 28. sz.

8 i k 16sy Gy u 1a. A látideg túltengésének egy
esete. Gy6gyászat, 1868, 45. sz.

Minő kellékekkel kell aszemésznek birnia, hogy
szemtükörrel a receget láthassa. 1869, 19. és 20. sz.
Gyógyászat.
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Her m ann A d o1Af~ Az Addison-féle kór, vagyis
a mellékvesék bántalmai. Orvosi Hetilap. 1869, 11.

12. 15. 17. 18. 22. és 26. sz.

Gégebeli pöfetegek a magyar orvosok és term é-
szetvizsgálók 1868-diki egri nagy gyülésén.

Zur hypodermatischen Injection. Külön lenyo-
mat a Wiener medicinische Wochenschrift 1868-diki
folyamáb6l.

Klinische Beitrage zur Erkenntniss und Behand-
lung schwerer Krankheitsfalle. 1868. 282 1.

A bölcsészeti karból:

Jed li k Á n y o s t ó l két értekesés jelent meg a
magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben tartott
XlII-dik nagygyülésének munkálatai között. -Egyik-
ben "Vi11amdelejes hullámgép" czim alatt
olyféle készüléket ismertet meg, melynek segit-
ségével a csepfolyós testek fölseinén a szabályos hul-
lámzás tüneményeit tisztán éskényelmesen észlelhetni.
A másik "V i IIa m del ej e s h o s s z r e z g é sik é-
sz ü 1é k" czimü értekezésnek tárgyát egy a testek
hosszrezgési mozgásának szemlélhetésére szolgáló ké-
szülék teszi.

Toldy Ferencztöl néhány névtelen s ál-
n e v íi röpiraton kivül: Adalékok a régibb ma-
gyar Irodalom 'I'örténetéhez. Pest 1869. Irodalom tör-
téneti olvasókönyv. II-dik köt, Pest 18,69.

- Margó 'I'ivadartól: "Darwin és az állatvi-
1á g". Irta Margó Tivadar, akadémiai tag és egyet. r.
tanár. - 3 kép est cí b 1á val é s fam e tsz e k kel.
- Pest. Aigner Lajos bizománya. Azon fölül munká-

ban van: Az á 1tal á nos Áll att a n 2-d i k Rés z e.



22

Ker é k gyá rt 6 Árpádt6l: 1. Mag y a r or-

szág Történetének Kézikönyve. VI. Rész.

II. József császár halálától a reformi és nemzetiségi

harczokig.1 790-1840. [Most nyomatik Heckenast-

. nál). 2.Magyarország Alkotmányának Biz-

to sit é kai. 887-1867. [Akademiai székfoglaló ér-

tekezés). 3. A Történelem Elmélete és Mód-

sze r tan a (Kézirat). 4, 1\1a gy a r o r s z á g Tör t é-

n e t éne k 1 dőr end szeAl' int i Á tn é zet e. 384-,
1849.(Kézirat). Pest, 1869. september 30.

Egyetemünk jelen szervezetének alapját a tan-

szabadság tevén, melynek követelménye, hogya ta-

nuló a tantárgyat ép oly szabadon választhassa mint

a tanárt, ezen igény is kellő figyelembe vétetett a ta-
nárok fokozatos előléptetése, ujabb tanszékek fölállí-
tása, különösen pedig ujabb és számos magántanárok

és tanársegélők kineveztetése által.

Ezen tekintetben készséges örömmel emlitem föl,

hogy Hat a 1a Péter az 6 szövetségi bibliai tanulmá-

nyok és a héber nyelv tanszékére lőn áttéve ; Kau t z ,

Gyula és Linesbauer Ferencz a magasb tanári dij fo-

kozatra emeltettek ; Lechner Ágoston a rendszeresí-

tett közigazgatási és pénzügyi-jog tanszékére ny . r,

Ri e d l Szeride rendkivüli tanár , nyilv. r. tanárrá.

Gebhardt Lajos orvostudor, 1\1essi Antal és Rá-

k o s s y Jenő nyelvtanít6k rendkivüli ny. tanárokká,

T 6 th Ágoston honvédezredes és gr. Pon grá c z Ká-

roly az ujonan szervezett hadászati tanfolyamhoz ne-

veztettek tanárokká. Az egyetemi hitezónoki tisztet

helyettes kép Zs ih o v ic s Ferenczcz.kanonokteljesíti,

a gyakorlati sebészet tanszékének helyettesítésével pe-

dig K o v ács József orvostudor lőn megtisztelve.
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A jogtudományi karnál mint magántanárok ha-

bilitaltattak : Hal mos y Endre, S vet en a y Mikl6s,

esi k y Victor, Wen zeI Tivadar,A 1\1 ari sk a Vil-

mos, Boz6ky Alajos, Sághy Gyula, Fésüs

György és Vir oz sil Tivadar jogtudorok.

Az orvosi karban magántanári minöséget nyel"

tek: dr. Fo dor J6zsef, Sik 16 s y Gyula, Tör ö k

Aurél, ki legujabban a kolozsvári orvossebészi tanin-

tézethez az élettan és törvényszéki orvostan rendes ta-

nárává neveztetett ki, Grosz Lajos, Herman Adolf.

Ezen kivül dr. K o v ács J6zsefnek megengedtetett,

hogya medencze-szervek kór- és gy6gytanáb6l kóro-

da! előadésokat tarthasson ; Ber n o 1á k J6zsef szemé-

szeti tanársegéd állomásán még két évig meghagyat-
ván egyszersmind a szemészeti míítéttanből magán-

tanárságra képesíttetett ; Aj ta i Sándor kórboncztani

tanársegéddé választatott; C s a b a tál' Y Endre az el-

méleti orvostani tanszéknél mint tanársegélö alkalmaz-

tatott ; 1\1 i hál k o v i c s Géza a leir6 és tájboncztani

tanszéknél lett tanársegé1ö; az orvos belkórodai gya-

kornokiállomást pedig dr. P16 sz Antal nyerte el.

A bölcsészeti karnál magán tanárok lettek: C o r-

za n-A ven dan o Gábor a természettanból, Cs á s zár

Kár oly a mathem atikáb 61, Mal' k o v i c s Iván a

gyorsirászatb61, D a II o s Gyula az arabs nyelv- ésiro-
dalomból, Ri bár y Ferencz a történelemból

És mindezen szellemi és anyagi betökézés ha-

zánk reményeiért, az egyetemi polgárokért, azoknak

értelmi és erkölcsi mivelödésének emeleseért történt;

de ily sé>tmég nagyobb áldozatra semmi sem is mél-
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t6bb, mint a haza boldogságát, fölvirágzását kezeiben

hord oz6 egyetemi ifjuság, mely a lefolyt évben rop-

pant száma mellett is, levén az 1. félévben

hittanhallgat6 75

joghallgat6 1199
.orvosnövendék 477

bölcsészethallgató 124

gy6gyszerész 98

,sebésznövendék 172
a II. félévben

_hittanhallgat6 75

joghallgat6 1075

orvosnövendék 427

bölcsészethallgat6 106

gy6gyszerészA 87

sebésznövendék - 172

oly higgadt, kifogástalan erkölcsi önviseletet tanúsí-

tott, hogy egynek .megrovand6 fegyelmi kihágásán

. kivül semmiféle szigorubb- fenyítést igénylő szabály-

ellenesség sem merült föl; mi kétség kivül mélyebb

erkölcsi érzésnek, az egyetem-polgári mélt6ság ben-

sőbb átérzésének levén tulajdonítand6 a haza ezen

szempontból nyugodtan tekinthet le jogos várakozása

teljesülésének e becsülendő zálogaira.

A tudományok iránti lelkesedésröl szép és két-

ségbevonhatlan bizonyitékot nyujtanak a pályázatok,

melyek többeknek az egyetemi polgárok közül a díj-
nyeremény mellett kivál6 helyet jeleltek ki az egye-

tem év-könyveiben. Ugyanis a karok által kitüzött
különféle kérdésekre 31 pályamíí érkezett be, melyek

közül 19 a dijra vagy dicséretre találtatott érdemes-

nek.



A vizsgák, szigorlatok száma és sikere, nem kü-
lönben a kiosztott tudori koszoruk szintén a tudomá-

nyoknak előszeretettel gyakorolt miveléséröl tanus-

kednak ; pedig itt is örvendetesen kielégítő eredmény-

nyel találkozunk, névszerint

jogtörténelmi államvizsgát tett

bir6ságit

államtudományit -

hittudorra lett

általános jogtudorrá

polgári jogtudorrá
orvostudorrá - .

sebésztudorrá

gy6gyszerészeti tudorrá

bölcsész et tudorrá

25

286

239

132A

1

20
14

51

29

1

2.

Mesteri oklevelet nyert:

a sebészetböl 7
a szülészetböl - 2.4

a szemészetből 5

a gyógyszerészetből 36

polgári sebész lett 19
szülésznd 172 .

Ifjuságunk tudomány szomjáról megnyugtató

adatot szolgáltat végre a könyvtárnoki kimutatás is,

mely szerint 35,229 olvas 6 vette igénybe tudományos

kincsünket, belőle o 1vas mán y u 1 62 151 könyvet
használván.

Ez volt, nagytekintetü Gyülekezet! egyetemi

életünknek évfolyama, mely medrét megőrizve csen-

desen, áldásosan enyészett el az örök idő özönében.
Sok üdvös merült föl benne még több üdvösnek fe-
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selő csirái rejlenek ott, melyek vajha mielőbb, és mi-

nél dusabb tenyészetnek, gyümölcsözésnek indul-

janak!

És hogy ekkép tünt le az év, a sorsunkat intéző

gondviselés után leginkább az egyetemi tanács mé-
lyentisztelt tagjainak egyenkint és összesen köszönhe-

tem. Tekintetes egyetemi Tanács! ünnepies érzet fogta

el mindenkor keblemet, midőn ügyeinket, melyeknél
önök semmit sem becsültek többre, rendezendök, vagy

egyetemünknek szemfény gyanánt őrzött jogait, kér-
déseit meghányand6k önök körében megjelenhetni

szerenesém volt, mert tudtam és éreztem, hogy férfias

nyiltsággal párosult bölcseségöknek, hévbuzgalommal

szövetkezett higgadt mérsékletüknek kedvesen lekö-

telező jeleivel találkozandom a tanácskozmányoknak

nehéz, sokszor bonyol6dott terén. A megoldás dicső-

sége teljesen önöket illeti, nekem ebből csak azon

rész juthat, mely megilleti a költőt, ki lant jának hű

hangzatával szeretné megénekelni a hősök tetteit;

vagy a müvészt, ki ecsetévei ohajtaná megörökíteni

a dicső vívók küzdelmeit, melyeknek ő csak szemlé-

lője volt. Dicsöségökkel, fönkelt lelköknek reám pa-

zarolt adományaival csak hálám és tiszteletem verse-

nyez, fogadják azt lelkem lelkéből mint egyedülit, mi-

vel feledhetlen nagylelküségöket viszonozni soha meg

nem szünendem.
Az egyetemi ügyek vesztésében a második té-

nyezőt a tiszti tzemélyzet képezi, melylyel a rector

folytonos, legközvetlenebb érintkezésben van. Kezdve

a gondnokt61, ki egyetemünk anyagi ügyeit mint j6-

tékony szellem áldásosan kezeli, mindegyikre nézve

szives örömmel erősítem meg mindazt, mit elödöm 1'6-
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lok dicsérete st, elismerésre méltót oly hű igazsággal

mondott; köszönet a derékeknek. kik sem idejöket sem

erejöket nem kimélték ott, hol ügyünk buzgó, gyors

végrehajtást igényelt; készségöket, elözékenységöket,

pedig fölös mértékben is tanusították, a nekik ezért

lekötelezett rector ohajtásai irányában; ezen fölül Er-

dey irodai tiszt nem csekély önfeláldozással a questu-

rai ügyeket is vezette a még mindig szémbajban szen-

vedő quaestor helyett.

E perczben a rectori jogar kisikamlik kezeimből,

és a jogerőben hatalmas kar kezdi hordozni azt, karja

Nagyságodnak, közbizalommal választott Rector ur!

Nagyságodnak nevéhez eszélyesség és erély van fűzve,

mindkettőnek tág tér kinalkozik a méltóságban, mel y

ezennel a theologia galambjalól a jog sassára megyen

át; hatalmas szárnyakkal emelkedik ez, tisztán s mesz-

sze lát, a magasból komolyan szemlélődik erejének

tudatában, de karmai közt jupiteri villámokat is csil-

logtat. Érvényesítse mindezt a szükséglet szerint fé-

nyes tiszrjében, melynek a hány 6rája, legyen annyi

örvendetes eseménye és gyönyöre is!

Ezen hő kivánattal zárom be nem csak rectori

müködésemet, hanem egyetemi tisztkedésemet is. Ti-

zenegy évig voltam szerenesés tudományos al'eopa-

gu nk tekintélyes köréhez szívvel, lélekkel tartozhatni

és müködhetni minden fokon, melyre bizalom, szivé-

lyesség és elismerés egyetemi tanárt emelhet. Oriási

nyomok at törpeségemnél fogva sehol sem hagyhat-

tam, de a tanár által elfoglalható minden téren igye-

keztem legalább a fürge hangyának azon finom vona-

lát hátrahagyni, melyet a kutató élesebb szem észre-

vehet. Ezerszeres hála az egész egyetemnek itt létem
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szép napjaiért, melyekkel kim 'ly és tulbécsültetés

ajándékozott meg; engedje a nagytekintetü egyetemi

. közgyülés, hogy azon vigaszta16 tud attal távozhassam,

miszerint jó szándokomat tekintve iparkodtam meg-

tenni mindazt, mivel egyetemünlmek a tanári pályán

csend - s viharban tartozáni!


