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Mélyen TiszteltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyülekezet!

Midőn egy évelőtt tudom. egyetemünk rektori

méltóságának díszjelvényeit a megfelelő terhekkel át-
vettem, szabad tetszésem szerint választhattam beszé-

dem tárgyát: ezt ma, a lefolyt s kezdődő új tanév
közös válpontján, midőn a sorrend szerint ajog- s állam-

tud. karból választott utódornat azRQPONMLKJIHGFEDCBAú j tanács tagjaival

együtt beigtaton, számot adandó a reám bizott méltó-

ság viseléséről, az ünnepélyes összejövetel természete

és czélja határozza meg; fel kell tüntetnem t. i. az

elmult tanév fontosabb eseményeit, melyek alapján

következtethető : vajjon általában s mennyiben élt ez

időközben is egyetemünk magasztos hivatásának,

történt-e haladás feladata megoldásában, inikép töre-

kedett megfelelni a nagylelkű alapítók nemes szándé-

kának, a rajta sóvár tekintettel éber szemmel csüngő,

s felvirágoztatásához annyi áldozattal járuló haza jogos

várakozásának ~ Ez utolsó rectori kötelmem teljesíté-

sével tartozom még, s midőn ezt kisértem meg vázlat-

szerú előadásomban leróni, nem pusztán a szokás vagy

fenálló szabályok parancsoló szavának hódolok, hanem

arra magasabb érdekek késztenek. Az egyetemmel

ugyanis, mint a szellemi felsőbbség közvetítőjével

foglalkozni elég indok arra, hogy annak vívmányait a

tudomány terén évről évre éber figyelemmel kisérjük,

mert bennök leljük az egyedül igazolt s_biztos haladás
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csiráit s biztosítékát. Ahelyett, hogy előterjesztésemet

általános elmélkedéssel vezetném be, sigénybe venném

béketürésöket reflexiókkal, melyek különben is többé-

kevésbbé csak alanyi értékkel bírnak, inkább azonnal

a dologra megyek áto

Az egyetemek jelentősége és hatása a kultura

előmozdítására a bennök ápolt tudományok, s azok

müvelése módja körül azok szorosabb értelemben vett
szervezetén kívül a tanerők és tanulók müködésétöl s

azon eszközöktél függ, melyekkel a főtanodák az elő-

adott tárgyak behatóbb értelmezése-, felvilágosítása-,

a tudományos kisérletek és buvárlatok eszközlése- sa

tanulók szorgalmának serkentésére rendelkeznek:

egyetemünket is csak ily szellemi erők s kellő anyagi

segédeszközök képesíthetik feladatának sikeres meg-

oldására.

Szólok mindenekelőtt a szellemi erőkról. A lefolyt

tanévben a budapesti tudom. egyetemen előadásokat

tartott: 69 rendes, 29 rk., 3 helyettes, 77 magán-

tanár, 41 tanár-segéd s 2 tanító, tehát összesen 221

vagyis tizenkettővel több, mint a megelőző tanévben.

Jelzett létszámviszony az egyes karokban követ-

kező : a hittud. karban 8 r., 1 rk., két tanár-helyettes,

összesen 11 ;
a jog- s államtud. karban 18 r., 4 rk., 18 m.

tanár, összesen 40;

az orvosi karban 17 r., 14 rk., 30 ni. t., 28 tanár-

segéd, összesen 89 ;

a bölcsészeti karban 26 r., 10 rk., 29 m. t.,

1 helyettes, 13 tanársegéd s két tanító, összesen 81.
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Itt a száraz számoknál a kegyelet s tisztelet

adóját vélem némileg leróni, midőn megemlékezem a

halálozások által történt veszteségről, mely közvetlen

két kart, közvetve pedig az egész egyetemet érte. A

mindenható ugy akarta, hogy a kérlelhetlen halálnak

az activ tanárok sorából áldozzunk. Alig nyiltak meg

ugyanis a tudományok e csarnokának ajtai, már is

gyászlobogó jelzé Dallos Gyula, az angol nyelv s iro-

dalom magán tanárának elhunytát. Kevéssel később

kisértük az örök nyugalom helyére dr. Bókai János, a,

gyermekgyógyászat ny. r. tanárát. akinek bár csak 62

éves, de tettekben gazdag élete legszebb emlékét az

orvosi tudomány emelése és a gyermekgyógyászati

ügy kitartó fejlesztése körül szerzett érdemei képezik.

Utána dr. Horváth Cyrill ~a bölcsészet ny. r. tanára

szenderült át egy jobb létre; aki mint bölcs tanított

és élt, ugy hogy elmondhatta magáról az ó-kor böl-

esével : öregségem előtt gondom volt reá, hogy helye-

sen éljek; öregségemben pedig, hogy jól haljak meg,

nem hiába éltem. Mi volt mindkét boldogult a tudo-

mányra nézve, s ez mit köszönhet nekik, mint remélern,

a divó szokás szerint hivatottabb szónok fogja nálam-

nál emlékbeszédben méltatni. Mert egy elődöm szavai-

val élve, a jelesb tanár pályája mindig érdekes az ész-

lelőre nézve, ki méltányolni tudja a szellemi tőkét,

melyet az illető ifjuságától kezdve az aggkorig hosszas

virrasztásban, törhetlen munkásság által rendesen

egyedüli kincsül gyüjtött magának, s melyet a közjó

emelésére évtizedeken át önérdek nélkül kamatozta-

tott: de különösen a kartársakat illeti meg, hogy a

velök egy pályán ugyanazon törekvéssel egy szent czél

felé haladókat tisztelettel környezzék, kikkel együtt
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működve tették le a tudománynak áldozatadóját a

haza oltárára, és örök távoztok után áldott emlékőket

az elismerés és kegyelet koszorújával diszítsék. E tekin-

tetben kötelesség vár a két tanártestületre. A lefolyt

tanév története végéhez is gyászlap járult, dr. Faludy

Géza, a gyermekgyógyászat m. tanára halálával.

Legyen köztünk tiszteletben az elköltözött pályatársak

emlékezete.

Szemben e veszteséggel örvendetes kilátást nyujt

a tanári kinevezések, s magántanári képesítések száma:

a hittud. karnál dr. Kanyurszky György a kel: nyelvek

rk. tanára jogosítványt nyert hittud. bölcseleti elő-

adások. tartására; a jog- s államtud. karban dr. Antal

Gyula az osztrák jog ny. rk. tanára az egyházjog' ny. r.

tanárává; az orvosi karnal dr.Regéczi Nagy Imre m. t.

az élettani eszköz és módszertan ny. rk., Babes Viktor

a kérszövettan ny. rk. tanárává neveztetett; dr. Réczey-

Imre, dr. Müller Kálmán m. tanároknak pedig a rk.

tanári czím és jelleg adatott; a bölcsészeti karnál dr.

Fröhlich Izor az elméleti természettan- ny. r. tanárává,

dr. Simonyi Zsigmond m. t. a magyar nyelvtudomány

ny. r. k., Asbóth Oszkár a szláv nyelv sirodalom ny.

rk. s dr. Pasteiner Gyula m. t. a műtörténelem ny.

rk. tanárává neveztetett.

Magántanárokká lettek képesítve a jogi karban

dr. Hoványi Gyula a m. büntető jogból, dr. Schvartz

Gusztáv a római jogból; az orvosi karban dr. Bókai

János a gyermekgyógyászatból ; a bölcsészeti karban
dr. Schmidt Sándor a kristálytanból s dr. Petz Vilmos

a görög drámaból. Dr. Stanczel Ferencz hittudományi

s dr. Hoffmann Pál jogtud. ny. r. tanároknak egészségi

okokból a tanév mindkét felére szabadságidő engedé-
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lyeztetett, dr. Kerkápoly Károly s dr. ~páthy István

jogtud. ny. r. t. ugyanazon oknál fogva a tanévFEDCBAII. fe-

lében fölmentést nyertek az előadások tartásától.-,
A tanerők szellemi s irodalmi munkásságát fel-

tüntető kimutatás is kiegészítő részét szokta képezni ,

a rectorí zárjelentésnek : itt csak azt jegyzem meg,

hogy a tudomány vívmányainak gondos és folytonos

szemmel kisérése mellett a hazai irodalom gazdagítá-

sához mind a négy kar tanártestülete örvendetes

arányban járult több kevesebb tudományos munka s
dolgozattal, melyek mélyebb buvárlati értélröknél

fogva a tudományelőbbrevitelére becses anyaget szol-

gáltattak; követve azonban elődeim példáját, nem-

bocsátkozom azok elsorolásába, hanem intézkedrem

arra nézve, hogy az erről szóló jegyzék mielőbb minél

hívebben s teljesebben tüntesse ezt elő egyetemünk

nyomtatásban megjelenő actái útján.

A tudomány és hazafiúság iránti hódolat zálogául,

a szellemi előnyöknek hozott tiszteletadóul tekinthető,

s egyetemünk kiválóbb, örvendetesb eseményei közé

sorozható azon körülmény is, hogy tanárai közül töb-

ben részint a tudomány, részint a gyakorlati élet terén

szerzett érdemek elismeréseként, hol a legmagasb

helyről, hol bel- és külföldi társulatok s intézetek

részéről többféle kitüutetésben részesültek. A szokás,

hogy a lelépő rector ezt is felemlíti, legalább nézetem

szerint nem annyira a kisszerű hiuság kielégítésére,

mint inkább arra irányul, hogy, ha nem is minden

esetben, - mert ugy volt ugy is lesz, hogy meruisse

est virtutis, obtinuisse fortunae -- de gyakran a kitün-

tetés valódi érdem jutalma levén, ez az igazi érdem

magasztalása serkentésül, buzdításul szolgáljon az ifjú
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nemzedéknél, s ezt tevékenységre, lankadatlan mun-

kasságra késztesse a költő szerint : "Laudataque virtus,

erescit et immensum gloria caicar habet."*)

Midőn a magyar tud. akadémia Trefort Ágoston

közokt. minister urnak félszázadon át folyton tanuló,

mindig cselekvő s előretörő szellemét kivánta látni
elnöki székén, hogy ott is a m. közművelődés fővezére

legyen, s ezRQPONMLKJIHGFEDCBAú j máltóságában is mindazok lelkesedésé-

vel találkozott, kik a tudomány s kultura nagy hi va-

tása iránt érzékkel bírnak, egyetemünk tanácsa is

kedves kötelmet vélt teljesíteni azáltal, hogy őt üdvö-

zölje. - Felemlítem ezt, mert az 1848. évi 19. törvény-

czikk egyetemünket a közoktatásügyi miniszter ható-

sága alá rendelvén, az "alma mater" is méltán tekint:"

heti önmagára visszaverődő fény gyanánt e kitüntetést;

dr. Pauler Tivadar igazságügyministert, a jogbölcselet
s büntető jog ny. r. tanárát, kiről oly találólag. mint

igazán, mondá egyik elődöm: ami Hellasnak Aristides,

Latiumnak Cato volt, az egyetemünkre nézve Pauler,

aki befejezte egyet. tört. 1. köt, Ill. füzetét, amiért

neki, tekintve a jeles szerző országos gondjai miatt

való elfoglaltságát, a leghálásabb köszönettel adózunk,

őt is az akadémia, lemondása daczára, újból megvá-

lasztá másodelnökének s tiszteleti tagnak. Dr. Kautz

Gyula jog- s államtud. r. tanár, s az osztrák- és magyar

bank magyarországi alkormányzója, dr. Lumniczer

,Sándor orvoskari ny. r. tanár, mint a közegészségügyi

.tanács elnöke főrendiház taggá, dr. Gyulai Pál böl-

csészkari ny. r. tanár a m. t. akadémiánál elfoglalt

állásánál fogva szintén főrendiház tagjává neveztetett;

dr. Eötvös Lóránt b. bölcs. kari r. tanár pedig meg-.

*) Ovid de Ponto Lib. VI. eleg. II.
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választatott a főrendiház tagjává. Lenhossék József

orv. kari r. tanár a szász kir. Albrecht rend. II. osztályú

középkeresztjével, dr. Wágner János orv. kari r. tanár
félszázados müködése alkalmából a csász, vaskoróna-

rend Ill. osztályú jelvényéveI diszíttetett fel, végre dr.

Hoványi Gyula m. t. a nagyváradi kir. jogakadémián

a jogbölcselet ny. rk. tanárává neveztetett.

Az akadémia ez idei nagygyülésén Schnierer Ala-

dár jogtud. kari r. tanár "A búntettek és vétségekról

szóló m. büntető törvény magyarázata" czímú műve

a nagy jutalomban részesült. - A Lukács Krisztina-

féle 1000 frt jutalom pedig dr. Simonyi Zsigmond

bölcs. kari rk. tanár müvének ítéltetett oda; dr. Borbás

Vineze bölcs. k. magántanár "Vasmegye növény geo-

graphiája" c z ím ú munkáját a magyar orvosok s ter-

mészetvizsgálók központi választmánya 100 darab

aranynyal jutalmazta. Dr. Marczali Henrik bölcs. kari

m. tanár "Magyarország története II. József korában "
czűnü müve II. kötetét is ő Felsége elfogadni méltóz-

tatott.

Midőn az ekkép kitüntetett tanártársakban ily

elismerést S' megjutalmazást aratott a munkásság, az

érdem, ezt az egyetem a maga részéről sem mulasz-

totta el hatósága telj éből megtisztelni. A lefolyt tan-

évben félszázada mult annak, hogy dr. Margó Tivadar

ny. r. tanár: "Aetate quidem juvenis, sed scientia

maturus" bölcsészettudorrá avattatott, ez alkalommal

jubilaris tud. oklevéllel tisztelte meg őt a bölcsészeti

tanártestület, dicsőségének tartva azt, hogy tudorainak

koszorújában ilyetén annyi érdemmel serénynyel

tündöklő férfiú ragyog, megtisztelve érzém magam az

által, hogy szerenesés voltam a diszoklevél átnyujtá-
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sára son~kozott tisztelgő küldöttséget az érdemdús

jubilanshoz vezetni. Szintén ugy tisztelte meg az orvosi

Imr félszázados tudörsága alkalmával dr. Ivánehich

Viktor, a tudományos és humanisztikus czélokra sokat

áldozó s üdvösen működő bécsi gyakorló orvost.

A tanerők számviszonya az egyetem czélja tekinte-

tében kevésbbé döntő; a minőség többet nyom a merő

mennyiségnél ; miért is valamint az -egyes karokintéz-

kedései, ugy a magas kormány gondoskodása is nem

annyira számos mint kellőleg minősített, magasabban

képzett erők megnyerésére s alkalmazására kell, hogy

legyenek irányozva, s azért helyén levőnek találom

felsorolni azon jelentékeny mérvű anyagi eszközöket

s rendelkezéseket, melyek a mult tanévben az egyetemi

tanításra, intézetek és klinikák felszerelésére, ellátására

a magas kormány által csak hálával említhető kész-

séggel folyóvá tétettek. Ugyanis dr. Lengyel Béla ny.

r. tanár, mint az ásványvíz elemző intézet főnökének

1000 forint jutalomdíj engedélyeztetett ; a magán-

tanárok közül dr. Csarada János 400, dr. Schmidt

György 200, dr. Fayer László 250, dr. Purjesz Zsigmond

250, dr. Árkövy József 500, dr. Heinrich Lajos, dr.

Farkas Kálmán egyenkint 300 és dr. Pasteiner Gyula

500 frt jutalmazásban részesültek. Ezenkívül Dallos

Gyula elhalt tanár özvegye 200; dr. Levis Lajos és

Egan James angol nyelvtanítók előbbi 300, utóbbi

400 frt segélyezést nyertek; dr. Benezur Dénes orvos-

tudor 1200, Klupáthy Jenő természettani tanársegéd

1000, Kis Károly vegytani tanársegéd 700, s Hamvas
Károly jogvégzett 800 forint utazási ösztöndíjban

részesűlt, dr. Kenrád Jenőnek a Bene-féle 120 darab

arany s 355RQPONMLKJIHGFEDCBAf álló utazási ösztöndíj lett adományozva,
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dr. Ónody Adolf a nápolyi zoologiaí intézet tanulmá-

nyozása czéljából 400 forintot nyert, dr. Pasteiner

Gyula "Művészet történelme"RQPONMLKJIHGFEDCBAc z ím ű munkájának be-

fejezhetésére 300 frt adományban részesűlt. Fehér

Gyula egyetemi irodatiszt 150, Vörös Ákos quaest.
ellenőr 120, Fáczányi Gyula quaest. dijríok 100 frt,

Barabás Sámuel könyvtári tiszt 200, Szádeczky Lajos

könyvtár tiszt 200, Janleovich Antal kisegítő könyv-

tártiszt 300, Pádly és Egerváry dijnokok egyenként

100, s Komáromy András könyvtári díjnok 80, Floris

Sándor volt könyvtári fűtőszolga özvegye 90 frt,

Kiséry László volt hittud. szolga özvegye 60, s Zerlein

József nyug, főkertész 50 frt segélyt nyertek. Általá-

ban véve az egyetemi tanács a mult tanévben is az

egyetemi hivatalnokok és szolgák folyamodványait az

elégtelen fizetésre való tekintettel pártolva terjeszté a

közoktatási miniszteriumhoz, ahol a legtöbb esetben

azok kedvezőleg intéztettek el.

A könyvtár-igazgatóságnak apróbb költségekre

350 frt utalványoztatott, az orvostani segítő egylet

lakássegély czímén 500 frtban részesült, jövőre pedig

rectori intézkedés folytán részére a központi épületben

volt gondneki irodahelyiség jelöltetett ki, melybe már
be is költözött, Egyetemünk dísztennének megfelelőbb

s hazánk első főtanodájáuak méltóságához illő bb

díszesb átalakítása 3800 frt költségirányzattal lett

elrendelve és csak az idő rövidsége miatt nem történ-
hetett meg ünnepélyünkre a csinosabb újjáalakítás.

Az egyetemi templom megrongált orgonája helyre-

állítása illetve javítása felsőbb helyről elrendeltetvén,

az 750 frt költséggel meg is történt. Pázmány Péter

műveinek kiadhatása végett 1500 frt, az egyetemi
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könyvtárban állványok készítésére 1114 frt utalvá-

nyoztatott,

Ezenkívül tanczélokra azRQPONMLKJIHGFEDCBAr . belgyógykórodának

2000; a gyógyszertani intézetnek 2000; a szemészeti
kórodának 2000; az élet- és kórvegytani intézetnek

1000; az altalános kórgyógytani intézetnek 1500; a

törvényszéki orvosi intézetnek 1500 frt engedélyez-

tetett ; az 1.szülészeti kórodának müszerekre 1000 frt,

az elmekórtani tanszék taneszközeire 1000 frt. A fej-

lődés tanintézet altalánya 1000 frt, a gyógyszertané

900, az élet- és kórvegytanié 800, a törvényszéki

orvostanié 700, a közegészségtanié 9QOfrtra emeltetett.

A fejlődéstani intézet évi átalányul 300 frt, műszerek

beszerzésére 600 frtban részesült.

Ösztöndíjak czímén szegény és szorgalmas egyet.

tanulők összesen 59435.60 frtban részesültek, mely

összegből a hittud. karra .1890; a jog- s államtud.

karra 27245.60; az orvosira 18790; a bölcsészetire

11530 frt jutott.

A paleontologiai tanszék mellé egy tanársegédi,

az ásvány-, állat- s növénytan tanszékhez egy második

tanársegédi állomás, az általános kór- és gyógytani, a

törvényszéki orvostani, élet- és vegytani; valamint az

elmekórtani tanszékekhez, egy-egy 400 frttal díjazott

gyakorneki állomás, az általános kór és gyógyszertani

tanszékek mellé 'egy gyakornoki és szolgai, s az ásvány-

víz vizsgáló intézetnél egy gyakornoki, végül az r .
be1gyógykórodára egy szolgai állomás rendszeresít-

tetett.

A könyvtári folyóiratok rendezése czéljából egy ki-

segítő tiszt felvétele engedélyeztetett, a növénykertben

kapus szolgai állomás rendszeresíttetett s töltetett be.
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O Felségi legkegy. megengedte, hogy az angol
nyelv és irodalom számára ny. rk. tanszék állíttassék,

melyet a bölcsészeti kar .folyamodás útján hirdetett

betöltendőnek. A közokt. ministerium rendelete értel-

mében intézkedés .tőrtént a közegészségügyi előadá-

soknak az egyetem valamennyi k ránál leendő életbe-

léptetése iránt. Egyetemünk szerb ajku polgárai folya-

modványa fölött, melyben a szerb nyelv és irodalom

tanszéke felállításaért kérelmeznek, a bölcsészeti kar

véleményes jelentése még nem érkezett a tanácshoz.

Érdemes elődöm beszámoló beszédjeben már

jelzé, hogy a jövő építkezések egyikének árnya van

elővetve azon miniszteri leirattal, melyben az orvosi

kart felhívja, hogy üllői-uti telépén a kórboncztani

intézet részére emelendő új épületre nézve adjon

jelentést; ezt az orvosi kar beható indokolással meg-

tette, előadva szükségleteit avégből, hogy a mai maga-

sabb igényeknek megfelelően működhessék: 1) kór-

boneztani s kórszövettani ; 2) törvényszéki orvostani;

3) közegészségtani; 4) általános kórtani; 5) élet- és
kórvegytani intézet; 6) két szülészeti kóroda ;FEDCBA7)
elmekóroda intézet építését kérelmezve. Az egyetemi

tanács az orvosi kar részéről újabban halaszthatlanul

szükségeseknek felismert építkezések terveit párto-

lólag terjeszté föl: de egyúttal, midőn hálás elismerés-

sel tapasztalja, hogy a magas kormány az egyik kar-

nál az orvosi tudomány előbbre vitelére szükséges

ujabb segédeszközök megszerzéséhez, habár nagy

áldozattal, oly készséggel járul, felkéri, hogy a többi

karoknál is a sikeres tanítás egyik jelentékeny aka-

dálya gyanánt jelentkező tantermek s egyéb helyisé-
gek szegénységén is segíteni méltóztassék,
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Fölterjesztés törtérit a bölcsészeti és orvosi kar

együttműködése mellett a gyógyszerészeti képzés s

egyetemi tanítás ügyében. A javaslat a régihez képest

e változást tartalmazza: gyakornokokat, kiknek 6

gymn. osztálynak jó sikerrel végzését ki kell mutat-

niok, a gyógytártulajdonosok nagyobb számmal ne

vehessenek fel, mint amennyi segédjök van, s a tulaj-

donosok, kik a gyakornokok kiképzésére elegendő

gondot nem fordítanak, gyakornoktartási jogukat

elvesztik. A gyakernoki vizsgálat ministeri biztos je-

lenlétében tartatik meg. Az egyetemi gyógyszertani
tanfolyam II. éve első felében a gyógyszerismegyá-

korlatok a rendes tárgyak közé vétessenek s a gyógy-

szerész mesteri szigorlaton két gyógytári készítmény

előállítása helyett ezek tisztaságának és fertőzesének
kémlelése vétessék fel. Az I. és II. szigorlatok minde-

gyikén a vizsgálat egy órán át tartana; a tudori szi-

gerlathoz valamennyi tanár meghívatik, ki a gyógy-
szerészeti tanfolyamon kötelező előadásokat tart. Az

elemző vegytani előadásokon a figyelem a törvény-

széki orvostani és közegészségtani vizsgálatokra is

teljesztessék ki, s a II. év 2. felében a gyógyszerészek

számára hetenkint két órán át előadások tartassanak.

A szigorlatokon 3. ismétlés csak min. engedély mellett

engedtessék meg ugy, mint az orvosgyakorlati szigor-

latoken történik. Az önkéntes katonai szelgálatra

_nézve javasoltatik. hogy a gyógyszerész-gyakornoki

vizsgálat oklevelei az érettségi vizsgák bizonyítványai-

val egyenlőknek tekintessenek s már a gyógyszerész-
segédek katona önkéntesekül jelenthessék magukat,

ha pec1igfelvétettek, szabadságoltaesanak, s egy éves

szolgálatukat végül a tanfolyam után teljesítsék.
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A seminatium-oktatási rendszernek ajog-, állami

tud. s bölcseleti karokba leendő bevitele érdemében

is felterjesztetett nevezett karok véleményes jelentése.

A jog- s államt. kar meggyőződése szerint nem annyira

a mostaninál felsőbb szakiskolára, hanem oly intéz-

ményre van szükség, rnely által a tanfolyamot hall-

gatók gyakorlatiasb képzést, nyerjenek; ha azonban

ettől eltekintve mégis a felsőbb - szakszerű képzést

nyujtó legszorosb értelemben vett seminariuinok lép-

tetnénele életbe, következő intézkedéseket javasol

elrendelendőknek: megfelelő szükséges helyiség ily

czélra, egy szolga, kézi szakkönyvtár alapítása vezető

szaktanárok javaslata szerint felszerelve, a könyvtár

gyarapítására legalább 400 frt. A sem. rendes tagjai

a magasabb évfolyamból vétetnének, akik az alapvizs- -,

gákat letették és a' szem. tárgyakból legalább 2 fél-
éven át fő collegiumokat hallgattak.

Hárommal kevesebb nem, s 20-nál több rendes

tag be ne fogadtassék, mások csak vendégkép lehet-

nek jelen. A paralel tanárok évenkint váltakoznak

s csak önként vállalkozva tartanak seminariumokat.

Egyelőre 4 -sem. 2 ---3 egyenként 150 ft. ellátandó

ösztöndíj rendszeresittessék. Egy sem. évi költsége

2150RQPONMLKJIHGFEDCBAf r t lenne s igy 4=8600 frt.

A bölcsész. kar a sem. célj a gyanánt tekinti,

hogy szaktudósok és búvárok képeztessenek, de hazai

viszonyainkat tekintve, szükségesnek látja, hogy 'a

sem. oktatással a középiskolai tanárképzés is össze-
kapcso ltassék.

A tanárvizsgálati szabál yzatra való tekintettel

javasoltatik proseminariumok felállítása, melyekben

a növendék mindazt megszerezze, mire a tanári vizs-

2
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gálat első részénél, az alap vizsgánál szüksége van.

E seminarium feladata lenne a szigorúan tud. szak-

képzés, mely a tanárvizsgálat szakvizsgájának felelne

meg. Ösztöndíj a növendékek részére javasoltatik ; a

szükséges költség 50,900 frt. tűntettetik fel, melyből

beruházásra 16,000 frt, évenkint "ismétlődő kiadásra

pedig 35,900 frt.

Mirrdez, amit akár az egyetemi hatóságok intéz-

kedéseikkel, akár pedig anyagi tekintetben a magas

kormány tett, bizonyítéka annak, hogy az egyeternünk

ügyet rendező kezek a rendelkezesökre álló forrásokat

lehetőleg megnyitják s minden nemcsak szükségszeni,

hanem méltányos kivánalmat is készek teljesiteni. S

mindezen szellemi s anyagi töke befektetése édes
hazánk reményeért, az egyetemi polgárokért, ezek

értelmi és erkölcsi művelődés ének .emeléseért történt.

Az 1885. évre az egyetem szükségletei 57 5,186. frtot

tesznek, saját vagyonának jövedelme: 190469, az

állam tehát 384717 frt födözéssel járult. Vajjon
méltó-e ily áldozatra a haza boldogítasáf fölvirág-

zását, hogy ugy mondjam, kezeiben hordozó egyetemi

ifjúság,mely az egyetemnek egyik fő, leglényegesebb

alkatelemát képezi? ez lesz további előterjesztésem

tárgya.

A mult I. félévi, mint az egyetemi látogatottságot

leginkább feltüntető szakban beirva volt 3412, a II.

félévben 3247 hallgató; e létszám az egyes karok
közt következőkép oszlott meg: hittud. karban I.

félévben 91: II. félévben 92. Jog- s államtud. karban
I. f. 1659. II. félévben 1562. Orvosi karban I. f.1117.

II. f. 1069. Bölcsészeti karban I. f. 264. II. f. 250.



Szülésznő I. f. 70, Il.RQPONMLKJIHGFEDCBAf . 74. Ezenkívül a gyógyszerész-

növendékek közül az első évesek az I. félévben 112,

a II. f . 107 a bölcsészeti karhoz; a másodévesek az

I. f. 99, a Il. f. 92, az orvosi karhoz voltak bejegyezve.

Az egyes karoknál beirva volt tanulóken kívül

a két félévben hallgatott még jogi előadásokat 4

hittud. hallgató, orvosi tantárgyakat 10 más karbeli

hallgató, végre bölcsészettud. tárgyakat 131 9 más

karb eli hallgató. Az újonnan beirottak száma volt:
hittud. 1. f. 24. II. f . 1; jogtud. I. f. 563. ü, f. 66.;

orvos tud. I. f. 227, Il. f. 17, bölcsészet. ' 1. f. 66 II. f . 13.

A hallgatók számaránya vallás szerint, belesza-

mitva a szülésznőket is :
I. félév

1368

77

61

368

474

7

1028

3413

Születésökre nézve volt:
az 1. félévben

Magyarországi 3334

Horvátországi 16

A monarchia másik

feléből

Más államokból
----~~~--------~77=----

Római cath.

Görög cath.

Görög keleti

Ágostai hitv.

Helvét hitv.

Unitarius
Mózes vallásu
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rI. félév

1328

73

80

328

436

6

995

3247

a II. félévben

3193

15

által

28

11

3247

befizetett tandíj

42

20

3412

Az egyetemi hallgatók

összege volt 131968frt.

2 *
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Az I. félévben 67936 frt.

A II. " 64032 frt, mely összegből az

állampénztárba 5RQPONMLKJIHGFEDCBA% és helyettesités czimén 6625

frt 35 kr. szolgáltatott be.

A tandíjak alóli felmentés volt: az I. félévben

a jogi karban 3648; az orvosiban 1458, a bölcsé-

szetiben 1811 frt.

A II. félévben:

a jogi karban 3773

az orvosiban 1978

a bölcsészet. 1 I06

Összesen 13774

A tanulék szorgalma és előmenetele megitélé-

sére támpontul szolgálhat az egyes karoknál tartatui
szokott colloquiumokon kívül a kórodák, láboratoriu-

mok látogatása, de még inkább a vizsgálatok és szi-

gorlatok jelentékeny száma, melyelmek az egyetemi

tanulok részint a fennálló tanulmányi rendnél fogva,

részint saját elhatározásukból alávetik magukat, az

egyetemi könyvtárt látogató és felhasználó tanulók

számaránya, a pályakérdésekre beérkezett dolgozatok

száma és beltartalma, az olvasókör és hittud. hallga-

tók egyházirodalmi iskolájának dicséretes munkál-

kodása.

A j o g- s á II a m t u d. karnál volt I. alapvizsgá-

lett 280., II. alapvizsgálat 252. Jogtud. államvizsga 26.

Államtudomanyi államvizsga 27.

Szigorlatok voltak az egyes karoknál é s pedig

a hittudományi karnál : 26, a jog s államtudományi

karnál: jogtud. 501 ; államtud. 29; az orvosi karnál :

szigorlat 495, elővizsgálat 652; a bölcsészeti karnál,
- I

f
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bölcs. szigorlat 19, gyógyszerész szigorlat 95, közép-

tanodái tanárvizsgálat 135.

Tudori avatásole a következő eredményt tünte-

tik fel: hittudorrá 7 ; jog- s államtud. tudorrá 3,RQPONMLKJIHGFEDCBAív s -

tudomanyi tudorrá 195, orvostudorrá 1, egyetemes

orvos tudorrá 91, sebésztudorra 5, bölcsészettudorrá-

21, összesen 337. A tudorinál kisebb fokozatot nyer-

tek összesen 220-an, és pec1i~szülészmesterit 3, gyógy-

szerészmesterit 86, .szülésznőit 131. A bölcsészeti

karral kapcsolatban levő országos középiskolai tanár-

vizsgáló bizottság az 1884/5 tanév tartama alatt 26
középisk. tanári képesitő olelevelet szolgáltatott ki.

Pályakérdés a lefolyt tanévre kitúzve volt 18,

amelyekre összesen 22 pályamunka érkezett be: ezek

közűl a hittud. karnál 140 frt díjt nyert 2 mű, a jogi

karnál275 frtot 2 mű, az orvosi karnál290 frtot 4 mű, a

bölcs.karnál 350 frtot 7 mű, dicséretben részesült 2 mű.

Szorgalmi díjakul kiosztattak :

A hittud. karnál. 184 f r t , Szitányi alap. 242 f r t ,

Bita-alap 50 frt. Schopper-al. 40 frt. Csausz-alap 400

frt. Schordan-al. 420 frt. Holitser al. 60 f r t , Imre-

Rezeta-al. 140 f r t , Schmidt-al. 30 frt. A beigt. díj al.

a jogi karnál 200 frt.

Betegségi segély cimén :

Pray-Fillinger-Laubheimer al. :35 frt. Kelemen-al.

8 frt 40 kr. Kautz-al. 120 frt. A Stáhly-Bene-Schordán

alap 130 frt. Mitterpacher- Hadal-féle alap 140 frt.

A tanuló ifjuság tud. törekvésének egyik jelzője
az egyetemi könyvtárnak mind sürübb látogatása.

Az egyetemi könyvtárt látogattálc összesen

36,831-en, az itt használt munkák száma volt 46053,

a házon kívül használtak é 3480.
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A könyvtár, mint a tud. egyetem szellemi élés-

kamarája, adományozás és vásárlás .útján 3125 mun-

kával s 540 darab apróbb nyomtalványnyal gyarapo-
dott. A törzskönyvtár rendezése befejeztetett, kivéve

az Encyclopaediakat s az apró nyomtatványokat,

-melyek külön helyre tétetvén át, a könyvtárban min-

den könnyen hozzáférhetővé van téve. A folyóiratok
teljesen rendeztetvén, számra 110 1 különböző tartahnu

folyóiratot tesznek ki vagy 10,000 kötetben. - A

Mircse-féle könyvtár. mely 2585 munkából s több

száz apró nyomtatványból áll, szintén teljesen ren-

dezve s a törzskönyvtárba bekebelezve van.

Kiszolgáltatott továbbá:

Végbizonyítvány Távozás

A hittud. karban 10

A jog- s államtud. karban 335 38

Az orvosiban 162 68

A bölcsészetiben 15 6

Összesen: 522 11 2

A tanuló ifjuság, nagy száma mellett is, oly hig-

gadt, kifogástalan önviseletet tanusított, hogy egy

megrovott fegyelmi vétségen kívül, mely inkább mind-

két részről tulzott heves ifjúi önérzet kifolyásának

róható fel, mint elszánt akaratból származott törvény-

- sértésnek, semmiféle szigorúbb fenyítést igénylő sza-

bályellenesség nem merült fel, a mi mélyebb erkölcsi

érzésnek tulajdonitható sannak jeléűl tekinthető,

hogy a haza e szempontból nyugodtan tekinthet jogos

várakozása teljesedésének e becses zálogára. De néze-

tem szerint ez eredményben része van a tud. s műe-

gyetemi olvasó körnek is, melyben az ifjúság önműve-

lődési ösztöne s törekvése van kifejezve; fontosnak
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tartá ennek fentartását nagy hazánkfia Deák Perencz

is, ki alig tudott hasznosb beruházást, ezek voltak

szavai, midőn az országgyülésen az indítványozott

_ segélyt ajánlá megszavazásra, amelynek ugyan, igy

folytatá, nem már a jövő esztendőben fogjuk aratni

gyümölcseit, de amely idővel növekedni fog. Az ily

dolgok emelik a nemzetet nagygyá s a cultura maga-
sabb fokára. E kör és a négyrendbeli segítő s önképző

egyletek élén az ifjúság választott kiválóbbjai állanak,

akik a többiekre hathatnak s valamint jó példájokkal

mennek elő, ugy az egyetem korrnányával való gyakori

közvetlen érintkezésök által több nem helyes irányu

mozgalomnak jó eleve lecsillapítására segédkezet

'nyujtanak.

Nem mulaszthatom el még érinteni azon áldozat-

készséget, mely a hasonnemű életpályákon futó férfiak
körében a közös hivatás érdekeit az által törekszik

előmozdítani, hogya serdülő szakerők müvelődési

útjának megkönnyebbítésére jelentékeny anyagi támo-

gatással járul, a testületi köreink által kezelt egyes

magánosok de nagyobbrészt egyetemünk tanárai által
létesített 200,000 frtnál jóval nagyobbra menő alapít-

ványokat; csak a kegyelet s hála kötelmét teljesítem,

ha a nagylelkű tudománypártolók adományairól meg-

- emlékezem, annál inkább, mert egyetemünk épen ezen

alapítványaival felülmulj a sok gazdagabb nemzet hires

egyetemeit. Csupán a mult év története h ű vázolás a

végett említern fel ez alapítványoknak a mult tanév-

ben több ezerre menő gyarapodását, ugymint dr. Margó

Tivadar ny. r. tanár volt tud. egyetemi rector jubilaris

tudori oklevéllel történt megtiszteltetése alkalmából

500 forint alapítványt tett bölcsészeti szigorlók
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részére, Lyka Emil budapesti polgár s háztulajdonos a

mult' évben tett 100 frt alapítványát 400 frttal gyara-'

pítá; dr. Ivanchich Victor bécsi gyakorló orvos 50 éves

tudörsága emlékére orvoskarunk számára az itt levő
jubilaris alapnak 1200 .frtot küldött alapítványként ;

néhai Bujánovich Jánosné szül, Koppi Borbála. az

orvostanhallgatók segélyegyletének 325 frt 92 krt,

egyetemünknek pedig 2233 frtot hagyományozott,

melyek kamatait azonban még Koppi Béla rokona

élvezi halála napjáig; Röck Szilárd főv. ügyvéd egye-

temünk hallgatói részére tett alapítványt, s az erre
szánt összeget takarékpénztári könyvekben bezárt

levélben adá át a rectemák azon kivánattal, hogy ez

csak halála esetén bontassék fel, végre a tud. egyet.

rectora az egyetem alapítása 250 s újjáalakítása 105.

évfordulója ünnepének alkalmából 1000 frt alapítványt

tett, melynek 50 frt kamatját minden évben felváltva

a karok sorrendje szarint oly rendes hallgató élve-

zendi, ki szorgalom s jóviselet tekintetében kitünik. ~

Egyeteműnk belső gazdászati ügyeiről, amennyi-

ben azok vitele habár ideiglenes en is az egyetemi

tanács hatósági köréből kivonatott s közvetlen a m.

közoktatásügyi ministerium hatósága alatt áll, rész-

letes, előterjesztést nem tehetek. Ez ideiglenes állapot
':-által igaz a, rector sok időt rabló aprólékos teéndőtől

felmentve, tevékenységét valódi feladatának teljesíté-

sére nagyobb mérvben szentelheti : de másrészt

több indok vezette az egyetem tanácsát azon felter-
jesztésre, hogya gazdászati gondnokság közvetlenül

legyen ismét alárendelve, mint egyike a segéd hiv a-

talok~lak, s nem csupán saját nézetemnek adok kife-

jezést, midőn azon ohajt jelentem ki, hogy az ügy
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végleges rendezése a változott viszonyokra, de egy-

szersmind az egyetem autonomiájára va ) tekintettel

mielőbb bekövetkezzék.

Nem mellőzhetek hallgatással még egy két moz-

zanatot lefolyt egyetemi életünkben; nem említve

azt, hogy ar. egyetemi tanács a mult tanévben is mint

máskor részt vett a felséges uralkodó házat illető

öröm s gyász, s egyéb egyházi helyi ugy a felséges

apostoli király által adott, mint egyéb országos ünne-

pélyekben: az országos kiállítás s kir. opera színház

megnyitása alkalmával stb; megtartottuk egyetemünk

harmadfélszázados alapítási évfordulóját nem ugyan

oly mérvben, mint azt hazánk első főtanodájának

méltósága magával hozta volna, hanem az adott

viszonyokhoz képest szerényebben, midőn Pázmány

Péter tud. érdemeinek méltatásával a tudomány iránti

hódolatunkat nyilvánítottuk. Az ünnepélyt magas

jelenlétével emelte 'Irefort Agoston ur ő excellentiája

is. Még ~gy családi ünnepet is ültünk; ezt is a tiszte-

let s hála rendezte dr. Wágner János a belgyógy. ny.

r. tanár félszázados orvosi múködése emlékére, a

fényes gyülekezet előtt volt és jelenlegi tanítványai

nemes kebléből a tisztelet, hála és szeretet érzelmei

törtek ki, midőn arczképe leleplezésévei tisztelték meg

a derék tanárt.

Midőn egy évelőtt ép a mai napon egyetemünk

kormánya diszes székét elfoglaltam, eszavakkal

figyelmeztettem önmagamat: "minél nagyobb reám

nézve a megtiszteltetés, annál felelősségterhesebb a

munka köre, melynek betöltésére kiszemeltettem,
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Érzem hivatásom fontosságát s az önvizsgálat

világánál számot vetve magammal, tisztában vagyok
. az iránt, mit vár müködéserntől az egyetem s minő-

nek kellene lennie múködésemnek, hogya lelkiisme-

retesen teljesített kötelesség, az erélyes, tevékeny jó-

akarat s buzgó munkássággal kivívott siker megnyug-

tató s emelő öntudatával megállhassak helyemen

legalább ugy, hogy fogyatkozás által a méltóság

csorbát ne szenvedjen." Keveset igértem, de megtet-

tem-e ezt is, megítélni legkevésbbé érzem magamat

hivatva, Ha nem felelhettem meg a közvárakozásnak,

legalább azon tudatban találok vigaszt, hogy mindig

CI, legjobban akartam s iparkedtam megtenni mindazt,

mivel egyetemünlmek állásomhoz képest tartoztam ;

aki annyit tesz, amennyit tehet, mindent tett s el-

mondhatja magáról azt, mit a marathoni győzelem-

ről visszatért hős mondott e kérdésekre: .ki verte

meg a perzsákat? én, felelé ő és még más 36 ezer

vitéz; igen én, mert annyit tettem, amennyit tehet-

tem; a többi sem tett többet, csak amennyit tehetett.

Ha volt némi sikere múködésemnek, azt Isten után

köszönhetem az egyetemi tanács nagy tud. s tapaszta-

latú mélyen tisztelt tagjainak, kik férfias nyiltsággal

párosult bölcseségökkel, buzgalommal egyesült hig-

gadt mérsékletökkel támogatták gyengeségemet a

tanácskozások nehéz, sokszor bonyolódott terén; fön--.
kelt szelle nök reám halmozott nemes tetteiért fogad-

ják mélyen érzett hálámat. De sokoldalu teendőiru

megoldásában jelentékeny része volt a kitünő tiszti

személyzetnek, melylyel a rector legközvetlenebb

érintkezésben áll, melynek minden tagjára nézve csak

dicsérctest, elismerésre méltót mondhatok ; köszönet
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nekik, kik időt, munkát nem kimélve, ritka készségök,

előzékenységök által ajánlák magukat.

És ezzel a felajánlott teljes odaadás s kifejtett

tiszta lelkű törekvés érzetében elhagyva ehelyet,

melyre pályatársaim bizalma emelt, a rectori jelvé-
nyeket, azRQPONMLKJIHGFEDCBAr . Ferencz császár és király által aj vndéko-

zott lánczot s a nagy Pázmány Péter által atadott

harmadfél százados jogart átadom a jog- s államtud.

kal' egyik kitünő tagjának, kit a karok választói 3 ,

megkezdődő tanévre egyetémünk élére állítottak; oly

férfiút fog az díszíteni, kit kormányzásá.ra ugy képes-

ségét mint erélyét tekintve, kiválóan hivatottnak

tartunk; legyen tevékenysége áldásdús, hogy bölcs

kormánya alatt egyetemünk mindinkább növekedő

mérvben emelkedjék, virágzó, és dusan gyümölcsöző

állapotnak örvendhessen; hiszen ez mindnyájunk leg-

főbb ohaja, ennek valósitása a tőlünk telhető erő

mértéke szerint legbuzgóbb törekvésünk czélja.




