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T isz te ltzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemi közgyülés!

Rectori müködésem utolsó feladata az, hogy jelen-

tést tegyek tudomány-egyetemünk mult tanévi életé-

nek lefolyásáról. Eddig az a szokás dívott, hogy beszá-

moló beszédjét a lelépő rector az új iskolaév első

napján, szeptember elején ugyanazon alkalommal

mondta el, a melylyel az újonnan választott rector

belépő beszédjét tartotta s ünnepélyesen heiktattatott;

az új tanév ünnepélyes megnyitása az illető kar dékánja

által később történt meg. A múlt tanév alatt e tekin-

tetben változás történe az egyetemi tanács javaslata
értelmében, melyet a vallás- és közoktatásügyi minis-

ter úr ő exczellentiája is jóvá hagyott; most a köz-

gyülés határnapjául a szeptember l ő-dikét követő

vasárnap tüzetett ki, ez alkalommal a lelépő rector

beszámoló beszédjét nyomtatásban osztja ki a köz-

gyülés jelenlevő t. tagjai között s átadván a rectori

.méltóság díszjelvényeit az új rectornak, ez azonnal

megtartja beiktatási beszédjét, erre pedig az illető

dékán a tanévet megnyitó beszédjét mondja el.

A tisztelt közgyülés figyelmét tehát a lelépő l'ec-

tor nem fárasztja el számbeli adatok felsorolás ával ; a

számbeli statisztikai kimutatások úgyis az egyetemi

életnek leginkább csak külső keretét tűntetik föl, nem

pedig annak belső lelkét és szellemét, mely különben
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sem születik meg egy tanév alatt, ily rövid idő alatt

szembetünő változáson sem eshetik át, mert csak las-

san fejlődik és valójában csak évtizedek mulva ismer-

hető fel a gyümölcsökben, melyeket az állam, egyház
és társadalom számára megérlel.

Legelsőben is a legszomorúbb eseményt kell

megemlítenem, 'I'refort Ágoston m. kir. vallás-' és köz-

oktatásügyi miuister úrnak f. évi 'aug. 22-én történt

elhúnytát, mely nemcsak az eg-yetemre, hanem az

egész országra mély gyászt boritott. A dicsőültnek

emlékezetét más alkalommal fogja ünnepelni az egye-

tem; most fájdalmas sz:ívvel csak megemlítem a, gyá-

szos eseményt.

Immár az egyetem tanerőire vonatkozó adatokat

közlöm.
A lefolyt tanév alatt a tudományok előadásánál

foglalkozott a hittudományi karban 9 rendesés 2·

tanárhelyettes ;

a jog~ és államtudomanyi karban 17 rendes, 5

rendkivüli és 15 magántanár ;

az orvostudományi karban 16 rendes, 15 rend-
kívüli, 1 helyettes és 34 magántanár.

a bölcsészeti karban 28 rendes,hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII rendkivüli,

1 helyettes, 24 magántanár és 4 tanító; és így mind

a négy karban összesen 7O rendes, 31 rendkivüli, 73
magán, 4 .helyettestanár és 4 tanító.

Ezenkívül az orvostudományi karban 24, a böl-

csészetiben 12 tanársegéd volt alkalmazva, kikhez

járúlt még az orvosi karban szaktudományukban való

bővebb kiképeztetésük czéljából alkalmazott 47 gya-

kornok, 20 mütő növendék és 18,demonstrater.
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A lefolyt tanév alatt Ö esász. és ap. kir. Felsége

kinevezni méltóztatott:

Dr. Kov.ics GYULA,kir. táblai birót az egyházjoghgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t
r ,ny. r. anarava,

Dr. MEDVECZKYFRIGYES és dr. PAUERIMRE a böl-

esészet tanárait pedig a neveléstudomány előadására

is feljogosítni méltóztatott,

Magántanári képesítést a következők nyertek:

Dr. MARKISÁNDOR.,Magyarország középkori tör-
ténetéből.

Dr. ERŐS GYULA,a gyermekgyógyászattanbóL

Dr. OTTAVAIGNÁCZa szem operálása elméletileg s '
gyakorlatilag czímü tanból.

Dr. SCHÜTZMIKSAa zenetudományból.

Dr. GOSZTONYIMI~ÁLYa magyar közjogból.

Dr. DADAYJENŐ a belvizi. gerineztelen állatokról
szóló tanból.

'Dr. KWPATHYJENŐ a folyadékok visszanyomható-

ságáról szóló tanból.

Dr. PÉTERFFYJENó az újabbkori magyar irodalom-
történetből.'.

Ifj. Dr. ApÁTHYISTVÁN, az állatok összehasonlító

boneztanából.

Dr. BALOGHJENŐ, a büntető jog és eljárásból.

Végre:

VIKÁRB8LA,a gyorsirászattanításárajogosíttatott.

Összesen 11 képesítés történt, melyekből 2 ajog-

államtudomanyi karra, 2 az orvostudományi és 7 esik

a bölcsészettudományira.

Továbbá a megüresedett quaestori . állomásra

MANDÁKDEZSŐ neveztetett ki.



Egyetemünk könyvtárában dr. MÁTÉSANDOR-RQPONMLKJIHGFEDCBAI I .

őrré, KUDORAKÁROLYl-ső, dr. SZADt;CZKYLAJOSIL, dr.

ANGYALDAvlDIll. és PÁDLYLAJOSIV-ik könyvtártiszt-

tekké léptettek elő.

Egyetemünk gazdászati hivatalához pedig JAJ.-

::iO\i::;ZKYJÓZSEFgondnokká és KUBINYJZSIGMONDellen-

őrré neveztettek ki.

Az egyetemi templomban megüresedett karmes-

teri állomássalhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANOSÉDAGYULAbizatott meg.

Egyetemünk a lefolyt tanév alatt a miniszter úrén

kivül még három'halálesetet gyászolt: dr. BALOGHKAL-

MÁNa gyógyszertanny. r. tanára, az orvosi karnak ez idő-

szerinti érdemes dékánja, a kiváló magyar szaktudós

és irodalmi férfiú, életkorának delén, két évi hosszú és

kínos szenvedés után, egyetemünk és a hazai tudo-

mányosságnak nagy veszteségére, folyó 1888. évi julius
15-én jobb létre szenderült, Érdemeinek az illető

tudományos testületekben leendő kellő méltatása J

bizonyára el nem fog maradni.

A második haláleset egyik fiatal tudóst dr. AZARY

ÁKOST,az állati ásvány tan és állategészségügyi rendé-

szet magán tanárát ragadta ki sorainhból.

A harmadik halálesettel egyik derék hivatalno-

kát veszíté el egyetemünk, néhai WURMBIMREquae-

storban, ki lelkiismeretes buzgóságá val előljáróinak

becsülését, tiszttársainak tiszteletét, az egyetemi ifjú- .

sággal szemben követett humanus és nyájas eljárásá-

val pedig ezeknek szeretetét ví vta ki magának. Áldás

és béke lengjen hamvaik felett.

8EDCBA RUNFALVY JÁNOS

Áttérve az egyetemi hallgatóságra, ennek statis-

tikai táblázata a következő képet mutatja :
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Szigorlat tartatott:

A hittud. karban l8
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100 .
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;

716

180

155

138

137

2

r.

ll.
Ill.

"
Szülészmesteri

P ó t viz s g~ k :

53

113

126

74

62

56

174

23

166

35

2

2
212

55

118

4

2

2

20



ZÁJnlESZÉflE.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII

Jubilaris diszoklevéllel tisztel te meg a, bölcsé-

szeti Intr: Dr. SCHOPPERGYÖIWYrOZ'311yóegyházmegyei
püspököt,

Ezeken kívül kisebb fokozatot nyertek:

. mint szüiészmester 2

mint gyógyszerészmestel' .. 78
mint szülésznő . . 126

Jogtndomctnyi államvizegálatot tett 50

Államtudomcinyit 51

I. alapvizsgálatot . . l 356RQPONMLKJIHGFEDCBA

I I . 399

Palyakérdés volt kitűzve összesen 26

hárommal több- mint az előbbi tanévben.

Pályamunkák érkeztek:

Hittani karból 5 2 jutalmazva 1 megdicsérve

Jogi kal' 9 3 3

Orvosi kal' 7 5
Bölcsészeti kal' 9 8

Összesen 30 18 4

a kiszolgáltatott végbizonyítványok száma volt 560

a távozási bizonyítványoké 87

Az egyetemi hallgatók által befizetett

mennyisége:
az 1. félévben 75,265 frt 571jz kr.

a I I . 67,834

tandíjak

20

Összesen 143,099 frt

ebből az egyetemi alapba befolyt

helyettesítések folytánEDCBA
--~--------~------------

Összesen

771/~ kr.

7082 frt 48 kr.

911 " 40 "

'7993 fl't 88 kr,

A tandíj fizetése alól a szegénysorsú és jó elő-

menetelű hallgatóknak nagy száma lett a lefolyt tan-

évben is feImentve, és pedig:
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A jog- és állaurt. karban a két félévben 298-an 5483 frt 10 kr.

Az orvosi karban. . . ., . 158-au 3113 " 77"
A bölcsészeti karban . 220-an 3285 " 45"

Összesen . 676-an 11,882 frt 32 kr.

A tandíj felmentés jótéteményén túl a' szorgal-hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

m as és jeles egyetemi hallgatók jelentékeny száma

részesűlt ösztöndíjak czímén serkentő segélyezésben,

és pedig az ösztöndíjak kiszolgáltatott öszvege tett:

A hittudomanyi karnal 2,000 frtot
A jog- és államtud. karnal 30,512
Az orvosi karnál. . .. 22,800
A bölcsészeti karuál 11,600

Összesen 66,912 frtot :

ehhez járul még 44 gyakornok után 400 forintjával

17,600 frt, 'nemkülönben még a különböző egyetemi

alapítványokból fedezett pályázati, szorgalmi díjak,

valamint betegsegélyezések czímén kifizetett 4,600

frt, mihez képest az egyetemi hallgatók által élvezett

segélyek a gyalromoki ösztöndíjakkal összesen 89,112

frt jelentékeny összegére rúgnak, ide nem számítva.

azon összegeket, miket a különböző egyetemi egye:

sületek segélyként osztottak ki saját egyesületi
vagyonukból.

Ezen ösztöndíjak alapja, ismét szaporodott, a

mennyiben a főváros hatósága értesíté egyetemün-

ket, hogy R'JZSA Lc\.Jos 10,000 frtos alapítványt tett,

melynek kamatai ? egyetemi hallgatá ösztöndíjaira

fordíttatnak.

Az egyetemi egyesületeknek erre szolgáló alap-

tőkéje következő számokat mutatja fel:

A tudomány és müegyetem olvasó körének tőkéje: 1,420 fi-t

A joghallgatókat segítő egyesületé: . . . . . 43,984 "
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Az orvostanhallg. segítő egyesület é
A bölcsészethalJg.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A gyógyszerészh.

35,210 frt

4,650 "
. 25,000 "

Összesen . 98,460 frt

Az egyetemi tanács a f. tanévben is egyenkint

100 frt összeget szavazott meg a négy segítő egye-

sület javára.

A tudományos képezés előmozdítására ez évben

is lettek utazási ösztöndíjak adományozva, és pedig:

Dr. LŐTE Jözser-nek és dr. NÉlVIETHYG~~zÁ-nak

leülföldi utazási ösztöndíjul egyenkint 1000 frt ado-

mányoztatott (állami); ifj. dr. ApATHYISTvÁN-nak a

nápolyi zoologiai intézetben állattani tanulmányo-

zásra 1000 frt adatott (állami):

A Bene-féle alapitványból az évi 1000 írtnyi

utazási ösztöndíjban dr. ALAPYHENRIK részesűlt, és a

Schordán-féle alapból ketten részesűltek ezer-ezer frt
utazási ösztöndíjban.

Jelentékeny összegek lettek fordítva több egye-

temi intézeteinh tudományos munkálkodásának elő-

mozdítására, nevezetesen: az egyetemi könyvtár az

ez évben is kiszolgáltatott 10,000 frtnyi rendes áta-
lányon kívül 3000 frt rendkivüli átalányban része-

sittetett. Ezen könyvtár inventariuma ma 223,000

kötetet, 61,000 apró nyomtatványt és 1418 kötet
kézirat ot mutat ki ez évben. Látogattak ezen könyv-

tárt 31, 191-en; a helyben olvasott könyvek száma
36,310 mű volt; a kikölcsönzötteké 374l.

Folytatólagos felszerelésekre a termésset-
taní intézetnek

az állattaninak
az ásványtaninalr

engedélyeztetett.

7000 frt

3375 "
3900 "
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Az ebdüh elleni kisérletekre 3000 frt utalvá-

nyoztatott. . .

A II. vegytani intézet felszerelésére 200Q frtot.

Az ásványviz vegyelemző intézet dologi kiadá-

saira 1400 frtot.

Az-érem- és régiségtár gyarapítására 500 frtot.

A kórszövettani intézet 500 frt éyi átalánynyal
láttatott el.

A f. tanévben' életbeléptetett jogi seminarium

dologi kiadásaira 300; a három bölcsészet kariéra

600 frt engedélyeztetett.

Az üveg technikai tanműhely felszerelésére 500

frt adományoztatott.

Jutalomdíjakul kiutalványoztatott:

Dr. AJTAY~i\NDORny. r. tanárnak ,a törvényszéki

orvostani intézetek tanulmányozására 400 frt .

. Dr. FRŐHLICHIZIDc)Rny. r. tanárnak .a meteorolo-

giai 'intézet ideiglenes vezetéseért 300 frt,

Dr. LENGYELhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABÉLA ny. r. tanárnak mint az ásvány-

víz vegyelemző intézet főnökének 1000 Irtnyi. .

Dr. FODORJÓZSEF1ny.r. tanárnak pedig a-közép-

iskolai egészségtani tanároknak kiképeztetéséért 500

frtnyi tiszteletdíj, ugyanezen alkalomból dr. FRANK

ÖDŐN tanársegéd 150 frt, STEINERJÓzsEFintéz.eti

szolga pedig 50 frt jutalmat nyertek.

Dr. l\fÜLLERlCÁLMANny. rIL tanár a' közegészség-

tannak a bölcsészeti karban tartott előadás ért 300 frt

tiszteletdíj .

A magántanárok jutalmazására 'a törvényhozás

által megszavazott összegből részesültek:

Dr. CSARADA JÁNOS 500 frt

Dr. 'FEYER ARTHUR 300 "
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, Dr. ÁRKOn JÖZSEF

Dr. PURJESZ ZSIGMOND

Dr. PE'l'Z GEDEON •

Dr. SCHMIDT SÁNDOR .

Dr. BOKOR JÓZSEF. .

és Dr, SZÁDECZKY LAJOS .EDCBA

500hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt

200

200 "
300

250

200 frtban.

Továbbá dr. TÓTH LAJOS gyógyszertani tanár-

segéd helyettesítés czímén' 400 forint pótlékban
r észosült.

Segélyzésben részesültek:

Dr, TORMA KÁROLY

RÁKO SY SÁNDOR

Dr. LEWIS LAJOS •

EGAN JAl\1EB, angol nyelvtanító
VÖROS ÁKOS, quaesturai ellenőr
FÁCZONYI GYULA, quaesturai díjnok
EGERVÁRI ÖDÖN, könyvtári díjnok.
JANKOYICS ANTAL, kisegítő könyvtártiszt

500 frt
300

100

400 "
150 "

100 "

100

300 "

Ezenkívül néhai Wumm IMRE,quaestor özvegye

250 frt temetkezési és 100 frt betegségi segélyben

részesült.
Végkielégítés czímen SVÁBMÁRTONvolt fütő-

szolga 7'00 frttal adományoztatott meg.
A közoktatásügyi miniszter úr őNagyméltósága

gondoskodását kiterjesztette ez évben is a tudomány
és múegyetemi hallgatók olvasókörére, s a midőn

czélszerű helyiség kibérlésére a körnek ismét 1200

frtot utalványozott, ezáltal lehetségessé vált a kör

részére egy, igényeiknek tökéletesen megfelelő helyi-
séget az egyetem közelében bérelhetni.

A tanulmányi rendszer fejlesztésére és kihatásá-

nak emelésére vonatkozólag ezen tanévben is történ-

tek intézkedések.
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A vallás- és közoktatásügyi minister ő exczellen-

tiája 1887. évi szept. 6. 26,006. számú rendeletével

értesíté egyetemünket, miszerint Ö csász. és apostoli

kjrályi Felsége legkegyelmesebb en jóváhagyni méltóz-

tatott, hogya szigorlatok jog- és államt. karunkon

bármely sorrendben letehetők legyenek.

Életbe léptetett egyetemünk gazdászati hivata-

lának szervezésére vonatkozó szabályzat és utasítás.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vallás- és közoktatásügyi minister ő exczellen-

tiája elrendelte, hogya 2-ik vegytani intézet egyelőre

az új természetrajzi épületben nyeljen elhelyezést.
A vallás- és közoktatásügyi minister ő exczellen-

tiája 'l'ORMAKÁROLYtanárt az érem- és régiségtar

kezelése alól felmentette és azzal egyelőre dr. PASTEI-

KERGYULA,a mütörténelem ny. ok. tan árát bízta meg.

Dr. WAGNERJÁNOS,abelgyógyászatnak egyete-

münkön 40 éven túl érdemdús tanára saját kérelmére

Ö csász. és aposto királyi Felsége által állandó nyuga-

lomba helyeztetett már a tanév kezdetén, azonban az

illető kar kérelmére előadásait a tanév 1. felében még

folytatta. A II. félévre e;en előadásokkal dr. ÁNGYÁN

BÉLAmagántanár bizatott meg.

Dr. MEDVECZKYFRIGYESny. r. tanár a lefolyt tanév

II. felére az előadások tartásától felmentetett és a

minister megbizásából a párisi ,;École normalesupe-

rieur" tanulmányozásával bizatott meg.

A Bécsben . ülésezett közegészségi kongresszuson

az orvosi kal' részéről dr. FODORJÓZSEFés dr. TAUI<'FER

VILMOStanárok vettek részt.

Dr. BABESVICTOR,a kórszövettan ny. old. tanára

egy évre terjedő szabadságot nyert, intézetének átvé-

telével dr. HÖGYESENDREny. r. tanár bizatott meg.
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Az új természetrajzi épület administrativ igaz-

gatásának központosítása elrendeltetvén: az abban

elhelyezett intézetek igazgatói magok közül Dr. SZABÓ

JÓZSEFETválasztották meg administrativ igazgatónak, -,

a lefolyt tanévben.

Az egyetem tanári karainak sorából többen része-

sült ek -ez évben érdemeik kitüntető elismerésében.

A m. t. Akademiában igazgató tagnak dr. SZABÓJÓZSEF

rendes tanár, levelező tagnak dr. SZÁDECZKYLAJOS
magántanár. Ezenkívül dr. SZABÓJÓZSEF és HANTKEN

MIKSAny. r. tanárok a bolognai egyetem -tiszteleti

tudoraivá választattak meg.

1885-ben megkezdett építkezés, mely hivatva

van az igazságszolgáltatás nélkülözhetlen segédtudo-

mányát a törvényszéki orvostant eddigi tarthatatlan

helyzete után végre állandó és alkalmas helyiséghez

juttatni; befejeztetett és az ott képviselendő- tudomá-

nyos buvárlat czéljaira e napokban fog átadatni.

Hálás köszönettel kell kiemeln em a magas kormány
éstörvényhozás áldozatkészségét s különös en az elhunyt

vallás- és közoktatási miniszter úr fáradhatatlan buz-

góságát, melylyel nehány év alatt a czélszerűen beren-

dezett egyetemi épületek és intézetek egész sorozatát
'Iétrehozték, Végre a központi épületre is rákerült a

sor; régi szárnyának százados kőfalai már ledőltek s

talán már az 1890/1-iki tanévben meg fognak nyílni

az új tantermek s ekkor legalább a legégetőbb szük-

ségen segítve lesz. A múlt években a legnépesebb kar,

a jogtudományi, továbbá a bölcsészeti kar nagyobb

része, valamint a hittudományi kar csak az új szár-

nyat használhatta, tehát kellő helyiségekben nagyon
is szűkölködött. Reméljük, hogy az emlí tett karok már

2
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egy esztendő múlva a most épülő helyiségeket is hasz-

nálhatni fogják, ámde még akkor is hiányozni fognak

a kellő hivatalos helyiségek: még akkor sem lesz oly

díszterem, mely csak némileg is megfelelne ily népes

egyetemnek. A közp. épület homlokzata még továbbra
is dísztelenkedni fog a főváros kellő közepén, ha a

magas kormány és törvényhozás az új áldozatot minél

elébb meg nem hozza a tudomány- érdekében. Fájda-

lom, hogy egy nagy bajon többé nem lehet segíteni:
a központi épületnek nemcsak, hogy díszes középület-

hez méltó parkja nincs, még csak udvara sincs, sőt

még folyosóinak sem lehetett a kellő tágasságot és

világosságot megadni. De legalább _azt remélhetjük,

hogyha a központi épület elkészül, majd, a körülötte

levő ócska és ronda bérházak is át fognak alakulni.

A pénzszükséglet, melyet az egyetem fenntartása

az országtól követelt, a lefolyt tanévben 600,735 frtot

tett ki, melynek fedezéséhez az egyetemi alap 220,401

Irttal járult, míg az állam 380,314 frtot, szolgáltatott

hozzá. A gazd. hivatal kezelése alatt álló dologi kiadá-

sok költségeire szükségeltetett 145,000 frt.

Az egyetemen és az egyet ern által kezelt magán-

alapítványok összege összesen 235,000 frtot tesz.
Tisztelt közgyüléshgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl Az elmondottakban számot'

adtam az egyetemünk életében a múlt tanévben föl-

merűlt nevezetesebb mozzanatokról ; a statistikai

adatok mutatják, hogy anyaintézetünk Európa legna-

gyobb egyetemei közé tartozik mind a tanerők, mind

az egyetemi polgárok, mind a segédeszközök és inté-

zetek számára nézve. Az egyetem kebeléből kikerűlt

irodalmi művekről ez évben nem tehetek jelentést,

mert az újabb intézkedés szerint az csak minden
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negyedik évben történik. De ha a t. tanár urak .á.tal.

a múlt évben kiadott irodalmi munkákat fel is sorol-

nám, abból még biztosan nem lehetne megitélni azok-
nak tevékenységét a tudományok különböző ágainak

fejlesztése körűl. Ahhoz a munkák alapos birálata is

megkívántatnék, arra pedig a rectornak, a ki legjobb

esetben csak egy bizonyos tudományt képvisel, sem

képessége, sem hivatása nem lehet.

Épen oly kevéssé képes a rector megitélni és
kellően méltányolni a csendes munkásságot, mely a

különböző intézetekben és laboratoriumokban foly;

csak azt ismételheti, a mit mélyen tisztelt elődöm a

múlt évben elmondott, hogy az intézetek mind számra,

mind fölszerelésre nézve mindinkább tökéletesednek s

hogy mind több alkalmat nyujtanak arra, hogy a

tudomány emberei saját továbbfejlődésök mellett az

intézeteket látogató növendékekben mind jobban ter-

jeszszék és szilárdítsák az önálló komoly vizsgálódá-

sokra szükséges tudományos szellemet. Azért újra ki

kell fejeznem a hálás köszönetet, melylyel az egyetem

az elhunyt miniszter úrnak, valamint tanácsosainak

tartozik, a kik mindent elkövetnek arra, hogya szá-

zadok mulasztását jóvátegyék s 'tudományegyetemün-

ket a lehető legmagasabb fokra emeljék.

Jelentésemet még he nem fejezhetem; hálás

köszönettel még mások iránt is tartozom, Mindenek-

előtt hálával vagyok lekötelezve az egyetemi tanács

összes tagjai iránt; reményemben, melyet a rector-
választó gyülés tisztelt küldöttsége előtt s ezután a

redori szék elfoglalása alkalmával kifejeztem, nem

csalatkoztam ; az egyetemi tanács t. tagjai egyenkint

és összesen mindenkor teljes készséggel és_ őszinte

2*
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jóakarattal támogattak, ennek köszönhetem azt, hogy

rectori teendőimet minden fennakadás és zavar nélkül

telj esí th ettem.

Rectori működésemet az egyetemi ifjúság is meg-

könnyítette dicséretes magaviselete, által, soha kelle-

metlenséget nem okozott nekem, s ezt hálás köszö-

nettel el kell ismern em.

Végre elismerő köszönetet kell mondanom az,

egyetem összes bisztviselőinek, leülönösen pedig a

tanács jegyzőjének, II kinek szakavatottságát, szaka-
datlan rnunkásságát, soha ki nem fáradó szolgálatkész-

ségét eléggé. nem dicsérhetern. A quaestura személy-

zetében az év folyamában változás történt, az első

félévben ketten végezték a munkát, az új quaestor

csak a második félévben lépett be a hivatalába. El

kell ismernem, hogy ők is mindannyian lelkiismerete-

sen végezték teendőiket, jóllehet jutalmok, anyagi

helyzetök korántsein mondható fényesnek.

Ezzel befejezem jelentésemet, s most őszinte sze-

rencsekívánatom kifejezésével a közgyülés színe előtt

átadom a rectori méltóság díszjelvényeit annak a jeles

férfiúnak, a ki az egyetem karainak bizalmából hivatva

van a jelen tanévben a rectori széket betölteni, s a

ki tettleg már a folyó hónap elsejétől fogva végezi a

rectori teendőket. Megvagyok arról győződve, hogy

utódom az ő buzgó és bölcs eljárása által mindnyá-

junk elismerését és tiszteletét fogja kivívni.


