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Tekintetes Tanács!

Tisztelt Közgyűlés!

Ismét egy újév) -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAegyetemüni; , életébenGFEDCBAC ~ 273-ik -

melynek ünneplésére egybesereglénk, hogy ősi szokás

szerint búcsút mondjunk a múltnak és köszöntsük a

jövőt; s hogy egyszersmind cselekvői és tanui legyünk

a forgandóságnak, melyben Alma Ma terünk az ő ház-

tartás ának vezetésére hivatott soros gyermekeit ki-

cserélendő, a régieket elbocsátja s az újakat szolgá-

latába fogadja.

Ma az én feladatom immár csak az, hogy az új

szegődségi levél beszolgáltatása ellenében, a mi közös

édes AnyánktóI az elbocsátó-Ievelet érdemem szerint

kinyerjem.
TULLIUSazon mondásával tartván, hogy ))P r a esi-

dib~~sa tque Redor ibus non sol~~m de se) seel et ele suis r eddenda

est r a tio(( - a lefolyt tanévben Praesidens és Rector

is lévén: a számadás nyilvánvaló kötelességem. S mert

minden kulturális gazdaságnak s így az emberiség

fokozatos szellemi előhaladásának magának egyedüli

biztosítéka abban áll, hogya múlt a jelennek, a jelen

a jövőnek munkássága eredményét, a kivívott sikert,

a szellemileg megművelt mezőt a további termelés

eszközlésére átadhatja: amidőn a múlt évi sáfárko-
dásról lezárt számadással az egyetemi köztehervise-
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lésnek a választók bizalma által díszessé és erosse

tett ezen kormányzói helyét átadom a most beikta-
tandóvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA] fa gnifimts Rectorna k, a múlt év eseményeit rak-

tározó évtörténeten kívül személyes tapasztalataimról

is szólanom kell, még ha azon ellenvetéssel találkez-

nám is, hogy minden személyes reflexió csupán egyéni
értékű.

Nem vonható kétségbe azon történetírói axioma
igazsága, hogy ,,ct múlta t 'i/izsgá lm - a jövőt munká ljull? ;

ekként pedig egyenesen logikai szükségesség, hogy a
rectori székfoglalót, mely ünnepélyünk csúcspontján

áll, az én részemről a múltnak ezen vizsgálása meg-

előzze; s ha ekkor talán nem egészen harmóniás

visszhangú alapot rakok is le: ebben senki se lássa az

ünnepies hangulat zavarását, sőt inkább vegye figye-
lembe, hogyaszületéssel szemben az elmúlásban

mindíg elegicus az alaphang; de azért a lemenő nap

sugarainak bágyadt és tört volta, csak annál inkább

kiemeli a felkelő nap ragyogását.
A rendelkezésemre álló időnek és térnek szűkös-

sége, összejövetelünk jellege s az Önök nekem igen
becses figyelmének és türelmének köteles tiszteletben

tartása parancsolják, hogy a lefolyt - kifelé csendes,

befelé a nná l munká sa bb - tanév részletes történetét

illetőleg a kiosztandó szokatlanúl terjedelmes füzetre
utaljak; a rövid, kalendáriumszerú felsorolástói pedig

már a jó ízlés nevében tartózkodjam.

1.

Rectori beszámoló-beszédemben csak egy .futó

pillantást óhajtok Önöktől kinyerni, a múlt tanév

eseményeinek némely kimagasló mozzanataira ; s az

illendőségnek kívánok megfelelni némely személyes
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vonatkozású dolgok fel említésével ; megállani. pár

perezre pedig csak ott fogok, ahol az egyetemre és

az országra egyaránt fontos kérdések megvilágítását

szükségesnek vélem.
Avagy mellőzhetném-e, hogya valamennyiünket

jogos büszkeséggel eltöltöttvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASemmelweis-em,lékünnepélynek,

csakhamar azután a régi hazafiság tüzét országszerte

fellángoltatott Rákóczi-emlékünnepeknek lélekemelő jelen-

ségeit emlékbe ne idézzem ~ Tehetem-e a nyilvános
elismerés felhívása nélkül azt, midőn lelkes kultusz-

miniszterünknek s általa a magyar államnak áldozat-

készségét, melylyel egy tisztá n tudományos kérdés megol-

dására dr. EÖTVÖS LORÁNDbáró tanártársunkat miná-

lunk eleddig hallatlanul magas összeggel látta el, év-

történetünk egy külön ünnepi lapjára feljegyzem ~
Elhallgathatnam-e egyetemünk mély és örökre köte-

lező hálájának kifejezését az ország minden adózó

polgárával szemben, amidőn a régi orvoskari telepen

600.000 koronával, a Pál-utczában 400.000 koronával,

a Szvetenay-utczában 120.000 koronával, a füvész-

kerti telepen 5,000.000 koronával, összesen 6,120.000
koronával azGFEDCBAú j orvoska r i építkezések megindulását, sőt

elentékeny előhaladását bejelentern ~
Kulturális gazdasági életünk személyi msz01vya iba J n

a lefolyt tanév alatt a következő változások történtek:
1. A közhivatali jellegű ta ná 1"i sta tusba n kiner e,? J tetést

nyertek:
1. a theologia i karban:

dr. ZUBRICZKYALADÁResztergomi theologiai tanár

és budapesti tud.-egyetemi magántanár az "Ala pvető

hitta n« ny. r. tanárává;

2. az orvosi karban az előbbi élet- és kórvegytani,

s a Pasteur-intézettel kapcsolatos általános kór- és
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gyógytani tanszék kölcsönös átalakításával és a Pasteur-

intézetnek közkórházi jelleggel az egyetem kapcsola-

tából való kiválasztásával dr. TANGL FERENCZ,előbb azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

"Élet- és kórvegyta n" ny. r. tanára az ".Á1ta lcúnos kor - és

gyógyta n" ny. r. tanárává;

dr. PREISZ HUGó, az állatorvosi főiskola ny. r.

tanára és az országos bacteriologiai intézet igazgatója

az újonnan szervezett "Ba cter iologia " ny. r. tanárává ~

3. a bölcsés.zeti karban:

dr. LÖRENTHEYIMRE czímzetes rk. tanár az Oslény-HGFEDCBA
"

tam," ny. rk. tanárává.

II. A magá nta ná r i sta tusba n képesítést és megerősítést

nyertek:

1 . a jog- és á llelmt'blclo1J '/,á nyikarban:

dr. MINICH KÁROLY a "Tönényszéki orvostem jogha ll-

gedók számá ra " ;

2. az orvosi karban:

dr. ROHRER LÁsZLó az "O rvosi physica lis chemia " ;

dr. HEIM PÁL "A gyermekkor i betegségek semiotiká ja " ;

. dr. HÁRI PÁL "O rwsi chemuli clia gnostica " ;

dr. KOLLARITS JENŐ "Iclegkór ta n";

3. a bölcsés.~eti karban:

dr. homoródi .A,.\iDERKÓAURÉL "Meteorologia ";

ifj. dr. ENTZ GÉZA "P rotistologia ";

dr. BERNÁTSKYJENŐ "Bgyszikii növények" ;

dr. HARKÁNYI BÉLA báró "Astr onomia és a sir o-

physica "; .

dr. STEINER LAJOS

dr. TÓTH SZABÓ

1301-1526-ig" ;

dr. KÁRMÁNMÓR magántanár jogosítványa a "P sy-

chologiám" kiterjesztetett.

"F öldmágnesség" ;

PÁL "Magya ror s.zá g tor téndsne
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Ill.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASze'1 'nélyi kitüntetést nyertek:

dr. HERCZEGHMIHÁLY jog- és államtudománykari

ny. r. tanár udvari tanácsosi czímet;

dr. DOLLINGERGYULAorvoskari ny. r. tanár udvari

tanácscsi czímet;

dr. EÖTVÖS LORÁ.NDbáró a "miivészetért és tudo-

mányért" díszjelvényt;

dr. DOLESCHALL ALFRÉD jog- és államtudomány-

kari magántanár ny. rk, tanári czímet;

dr. SZÉKELY ÁGOSTON orvoskari magántanár ny.

rk. tanári czímet;

dr. KÉGI, SÁNDOR bölcsészétkari magántanár ny.

rk. tanári czímet;

ZAMBRAPÉTER bölcsészétkari ny. rk. tanár az olasz

Korona-rend lovagkeresztjét.

Fájdalom,veszteségi számláról is szólanom kell,

amidőn a halál évi aratásában dr. HŐGYES ENDRE és

dr. HOFFMANNPÁL nyugalmazott ny. rendes, dr. FAYER

Lxszr.ó ny. rendes, BODNÁR ZSIGMONDés ifj. dr. KLUG

NÁNDOR magántanárok elhunyta fölött a tisztelt köz-

gyűlés részvétét felhívom ; s amidőn dr. DEMKÓ GYÖRGY

theológiai ny. r, tanár m. évi Dékán és érdemesült

Rectornak, valamint dr. TÓTH LAJOS miniszteri taná-

csos, volt kolozsvári ny. r. és nálunk magántanárnak

egyetemünktől lemondá s útjá n wlá megt·á lá sá t sajnálattal

tudomásra hozom.

II.

A,~ egyetemi kö,dconná /nyza ti ügyek teréről a követ-

kező fontosabb mozzanatok felemlítésére szorítkozom,

amelyek közül némelyeket a közvéleménynek nyilvá-

nult érdeklődésére való tekintettel sem hallgathatok el.

Mindjárt az év elején eltöröltük a merőben ok-
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és czéltalan, csupán a tanfélévek önkényű és ellen-

őrizhetetlen megcsonkítására használt beíratkozásivutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAelő-

jegyzési eljá r á st. Szerenesésen megoldottuk a komoly ok

nélkül igen bonyolódottá vált, mert természetes mivol-
tából kivetkőztetett ker esztkér clést, bár ennek némely

vonatkozásai még 1~efejezésre várnak. Intézkedtünk a
tanári előa dá sok 1negta r tá sá r a irányúló kötelességek telje-

sítése, a s.őa ba clsá golá sok és helyettesítések tárgyában. Meg-

szabtuk az egyetemi helyiségeknek ismételt zavarokkal és

károsodással járt idegen előadások és összejövetelek

czéljaira történni szokott á tengeclésénél szem előtt tar-

tandó feltételeket. Szabályrendeletet dolgoztunk ki és
terjesztettünk felsőbb megerősítésre a megürülő vagy

újból szervezendő egyetemi ta nszékek betöltésénél követendő

eljárásta nézve. Elrendeltük a magá nta ná r i tör zskönyr ek

behozatalát s a habilitationalis czímek, óraszámok és

előadási helyiségek nyilvántartását, s a habilitationalis

decretumok egyöntetű kiállítását. Megindítottuk a tár-

gyalást a vándortanársági intézményhez hasonlító azon

sajátszerű állapot rendbehozatalára, amely eredetileg

a jogaka'démiák számára tanári vizsgát helyettesítő
habilitatiókból, a traditió, a szabály és egyetemi tanácsi

határozatok ellenére, úgyszólván vadon nőtt fel. Meg-

nyitottuk az egyetemi gyógyszerészeti iskolával kap-
csolatos há zi. gyógys.< :er ttÍr t. Kedvező egyezség útján meg-

oldáshoz juttattuk a már peressé vált Kisfolucli Ifiptha !)

P á l 160.000 koroná s ha gyományá t, mely fele részben a

műegyetemet illeti. Legyen áldott ennek a nemes

férfiúnak emléke, ki küzdelmes életének gyümölcsei-

ből ezen jelentékeny részt a magyar kultúra oltárára
áldozta; és köszönet a vérszerinti örökösöknek, kik

ezen hagyomány kiadását nem csekély önzetlenséggel
és. hazafisággal rendezni segítettek.
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Végre, bármennyire siessek is, a lefolyt tanév gaz-

dag anyaghalmazából nem hagyhatom említés nélkül
- sőt ennél a kérdésnél néhány pillanatra időznöm

is kell -vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z oklevélhonosítá siGFEDCBAü g y e t, amelyben általában

a doktori, különösen az orvosdoctori külföldi és így

ausztriai oklevelek honosítására C t nostr ifica tiona lis sza bá ly-

za io; kidolgoztuk s megerősítésre felsőbb helyre ter-

jesztettük; a gyógyszerészmesteri és gyógyszerésztudori

oklevelek honosítása kérdésében a tárgyalás még
folyamatban van. A csupán kultúrális védővámnak

látszó ez a kérdés - a mi államunkban különösen -

nemcsak a közoktatás vezető-férfiainak, hanem általában

a magyal' közkormányzatnak gondosabb figyelmére lett

volna méltó, mint amilyenben részesíttetett; s tud.

egyetemünlmek magának sem lett volna szabad meg-

feledkeznie arról, hogy ebben a kérdésben nemcsak

államjogi, hanem autonom egyetemjogi elemek is fog-
laltatnak.

Egyetemünk hálás emlékű újjáalkotójának és
orvostudományi karunk megalapítójának, l\tlÁRIA TERÉZIA

királynőnek fia, II. JÓZSEF császár, - ki ha korához képest

szabadelvű volt is, bizonyára nem gyanusítható meg

magyal' faji sovén-törekvésekkel, - alig hogy átvette

édesanyja "keblenezének" gondozását, hűen édes-

anyja szelleméhez, egyetemünk .jogait nem megnyír-

bálni, hanem kiterjeszteni igyekezett; s eltekintve attól,

hogy azt Budáról Pestre helyeztette át, új épületekkel

és új tanszékekkel látta el, hogy az állatgyógyászatot

is az orvosi kar oktatási körébe sorozta be: egyete-
münk tekintélyét és külső hatását azzal is emelte,

hogy orvostörvényszéki véleményezési esetekben azt a

legfőbb forummá tette, s a gyógyszertárak országos
felügyéletét jogai és kötelességei körébe iktatta; leg-



12zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAJTAI K. SÁNDOR

kevésbbé bántotta pedig azon, az orvosi karnak kelet-
kezésével egyidős, mondhatnám együttszületett jogát,

mely az ország területén - Horvátországot sem véve

ki - az orvosi gyakorlat űzésének jogát egyetemünk

oklevéléhez sidegen okleveleknek egyetemünk általi

nostrificatiójához kötőtte, elannyira, hogy ezen kérdés-

nek magyar országos törvénynyel való első rendezése,
az 1876-diki XIV. törvényezikkben a 44. és 129. §§
intézkedésénél, illetve azok végrehajtási módjánál fogva

bizonyos visszaesést tüntet fel.
Az oklevélhonosítási kérdés pedig, különösen Ausz-

triával szemben, a magyar orvosi és gyógyszerészi
rendre, ekként pedig' az ezen pályákra törekvő hazai

egyetemi ífjúságnak jövendőbeli elhelyeztetése szem-
pontjából is, igen fontos kenyérkérdés ; nemzetiségi és

horvátországi vonatkozásokban pedig igen súlyos poli-

tikai kérdés is. A kérdésnek egyetemi és magyar kul-
túrális vonatkozásait mindenki beláthatja; valamint a

kenyérkereseti oldala és nemzetiségi viszonylata sem

igényel különösebb megvilágítást ; horvátországi vonat-

kozásban pedig még különösen azért is fontos, mert

a közoktatás és közegészségügy Horvátország belügye

lévén, ha mi ezt a kulturális védővámot nem a magyar
állam határán tartjuk fenn, hanem egy közbülső határt
is elismernénk : akkor köröskörül saját sorompónk is

hatálytalanná válhat.

A kidolgozott szabályrendelet általános alapelve
az, hogy külföldi doktori oklevelek ~ ide értve a

monarchia másik államának egyetemei által kiadott

okleveleket is - a hazai tudományegyetemek által
csak az esetben nostrificálhatók, ha a külföldi doktori

oklevél jogszerű birtokosa ugyanazon tanulmányi elő-

feltételeket tanusítja, illetve rendszerint ugyanazon
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tanulmányi előfeltételeknek veti alá magát, melyek:

il, magyar tudományegyetemnek doctorjelöltjeitől ha-

zánkban megkívántatnak. Ha azonban valamely kül-

földi állam a hazai tudományegyetemek doctori ok-

leveleivel szemben ennél szigorúbb rendszabályokat

alkalmaz, akkor a nemzetközi jogelveknek megfelelő

viszonosság értelmé ben, az illető állam doctori okleve-

leivel szemben ugyanolyan eljárás alkalmazandó.

A magyar egyetemek által kiállított vagy nostri-

ficált orvosdoctori oklevelekkel járó kizárólagos jogo-
sítványok védelme érdekében erre annyival is inkább

figyelem fordítandó, mert a hazai törvényhatóságok
és intézetek a kivételes magánorvosi gyakorlat és az

általános érvényű nostrificatió fogalmával, mint példák
igazolják, nincsenek mindenütt tisztában; s il, mutat-

kozó fogalomzavart épen nem csökkentik az 1898 évi

93289. számú belügyministeri szabályrendelet 2-7. §-ai,

melyek a monarchia két államának határzóna-terü-

letein a két állam bármelyik egyeteme által kiadott

vagy honosított orvosdoktori oklevél alapján meg- •
engedik, minden különös feltétel nélkül, az orvosi

gyakorlatot s melyek az osztrák-magyar monarchia

mindkét államának honosai által látogatott monarchia-

beli gyógyfürdőkben, a fürdőidény alatt a másik állam
kötelékébe tartozó orvosoknak is lehetövé teszik az

orvosi gyakorlat folytatását.

A vallás- és közoktatásügyi Minister úr a fent

közölt álláspontot helyeslőleg tudomásul vette, s a

magyar kir. belügyi és igazságügyi Minister urakat

megfelelőleg tájékoztatta, illetve a szükséges további

intézkedésekre felkérte.

Az oklevélhonosítás kérdése eléggé indokolja,

hogy ne csak a doctori okleveleknél, hanem már a
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-külföldi tanfélévek beszámításánál is gondos figyelmet
fordítsunk a viszonosságra: arra, hogy az egyes kül-

földi államokban a hazai egyetemek tanulmányi félévei

mily módon és joghatálylyal számíttatnak be, mert
enélkül a külföldi félévek birtokosai több jogot élvez-

nének hazánkban,· mint amennyit a hazai félévek
birtokosai külföldön.

Ausztriában különös gond fordíttatik erre, s a

külügyministerium rendszerint értesíti az osztrák kul-

tuszministerium útján az ottani egyetemeket, hogy a

leülföldi államok egyetemei az osztrák egyetemi fél-

éveket mily mérvben és módon számítják be; kívá-

natos volna, ha ilyen hivatalos értesítéseket mi is

kapnánk, mert azok magánúton nekünk még nehezeb-

ben hozzáférhetők; pedig a hazai illetékes tanári
testületeknek mérlegelni kell az illető leülföldi egyetem

tanulmányi berendezésének a hazai egyetemi tanul-

mányi renddel való egyezőségét, vagy attól való
eltérését; továbbá, hogy az illető kültöldi egyetem

~ saját államának területén minő jogállással bír, s a

hazai tudományegyetemi féléveket mily mérvben,
mily módon és minő joghatálylyal számítja be.

Nehezebb kérdés foglalkoztatta a rectori hivatali
administratiót az ausztriai gyógyszerészmesteri okleve-
lek hazai érvényessége tárgyában; mert a hazai tör-

vényes intézkedések hiánya, a változó és egymásnak

ellentmondó gyakorlat, valamint a törvénynyel ellentét-

ben álló tényleges állapot: az ausztriai berendezkedés
tanulmányozását tette szükségessé arra nézve, hogy

a nostrificatiónak vagy a kölcsönösségnek reális fel-
tételei megállapíthatók legyenek.

E kérdés akként merült fel, hogy egy horvát-

szlavon illetőségű magyar állampolgár, bécsi gyógy-
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szerészmesteri oklevél birtokában, ezen királyi magyar

tud.-egyetemen a kebelbeli orvoskari tanártestületnél,

a gyógyszerésztudori fok elnyeréséhez szükségesHGFEDCBAhar-

madik évre, horvátországi érvényes érettségi bizonyít-

ványa alapján beíratkozot.t, anélkül, hogy bécsi gyógy-

szerészmesteri oklevelének érvényessége előzetes elbírá-
.ásban részesült volna. A", elintézésnél az 1876. évi XIV.

t.-ez. 129., 43., 44. és 45. §-ai, továbbá az 1868. évi

XXX. t.-ez.-ben foglalt magyar-horvát egyezmény a

mérvadó; utóbbi törvény szerínt a közegészségügy

Horvát-Szlavon-Dalmát országok autonom belügye.

Mérvadó ezenkívül az 1S99. okt. ] 3-iki 63111.

sz. magyar kultuszministeri rendelet és az 18'16. évi

XlV. t.-cz. 41-ik §-a alapján a törvényes viszonosság

tekintetében az általános nemzetközi jog, amennyiben
ugyanis osztrák, vagy egyéb külföldi gyógyszerész-
mesteri oklevél alapján óhajtja elérni valaki egye-

temünkön a gyógyszerészdoktori fokot, avagy hazánk-

ban gyógyszerészmesteri jogot akar szerezni.

A jogforrásokat és feldolgozásnkat az évtörténet-

ben közlöm, s itt csak annak a constatálására szo-

rítkozom, hogy Honát-Szlavon-Dalmát országokban.

illetve nem a közjogi, de a tényleges állapot szerint
Horvát-Szlavonorazágban abelügy s ennek keretében

a gyógyszerészeti ügy is úgy törvényhozási, mint
törvénykezési szempontból autonom belügy. amelyre

a magyar közös törvényhozásnak és közös kormány-

nak semmiféle ingerentiája sincs. A politikai oppor-

tunitás, az állami egység kidomborításának adminis-

trativ eszközei közé azonban semmi esetre sem tar-

tozhatik afféle intézkedés, hogy míg a szorosan vett
Magyarországon belül, pl. egy budapesti illetőségú

magyar állampolgár, bécsi gyógyszerészmesteri öklevele
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alapján Magyarország terül etén, a törvényes viszo-

nosság értelmében, semmiféle gyógyszerészi gyakor-
latra sincs jogosítva: addig egy Horvát-Szlavon-

Dalmát országos illetőségú magyar állampolgár, a
Horvát-Szlavon-Dalmát országos kormány autonom

intézkedése folytán, a szorosan vett Magyarország

terül etén oly jogokat élvezzen, aminővel a szorosan

vett Magyarország területén lakó magyar állampol-
gárok nem bírnak. Hiszen ilyen eljárás mellett a

horvát-szlavori -dalmát országos kormány tulajdon-

képen Magyarország belügyében intézkednék, s külön-

féle külföldi gyógyszerészmesteri oklevelek honosítá-

sával vagy honosítás nélküli receptiójával, ez oklevelek

birtokosait oly jogokkal ruházná fel, aminőkkel az

illetők az 1876. évi XIV. t.-cz. értelmében a szorosan

vett Magyarország területén nem bírhatnak. A közös
kormány s a horvát-szlavon autonom kormány között

a saját egyetem eik által kiállított s nem nostrificált
gyógyszerészmesteri oklevéleik kölcsönös érvényessége

tárgyában megkötött s üzen egyetem Tanácsával
1899 okt. l3-án 63.111. sz. a. közölt egyezmény, az

ilyen külföldi oklevelekre nem vonatkozhatik.

Ha tehát Horvátországban a közoktatás és köz-

egészségügy autonom' természete folytán megvolna
is a jog az ausztriai és egyéb külföldi egyetemek

oklevelei érvényességének feltétlen, vagy feltételes

honosítással való elfogadása iránt az anyaország kor-

mányától független egyezmény megkötése vagy hall-

gatólagos elismerésére: ennek Magyarország területén

joghatálya nem lehet; mert máskülönben az a helyzet
állana elő, hogy Magyarország nemcsak autonómiát
ad a közoktatás és közegészségügy terén Horvát-

Szlavon országoknak, hanem egyúttal ugyanezen ügyek-
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ben a saját területén mond le Horvátország javára a

maga állami önrendelkezési jogáról is.
A. magyar közegészségügyi törvény értelmében,

Magyarország területén a külföldi, gyógyszerészmesteri

és tudori oklevelek honosítás nélkül nem érvényesek,

s miután Magyarország és Ausztria két kormánya
között e tekintetben valamely külön, ettől eltérő

egyezmény ezideig nem jött létre, az ausztriai egye-

temek által kiállított gyógyszerészi oklevelek épúgy
honosítás alá esnek, mint a külföldiek. Ha pedig az

ausztriai és egyéb külföldi gyógyszerészmesteri oklevél,

mint önálló jogosítvány, honosítási eljárás nélkül

Magyarország területén nem érvényes: akkor mint a
gyógyszerésztudori minősültség szükséges előfeltétele

is érvénytelen s így honosításra szorul. Ezen pedig

nem változtathat azon körülmény, hogy az ilyen di-

ploma a határon hol jön be s Horvátország által elfo-
gadtatik-e vagy sem; valamint közömbös lesz az is,

vajjon a gyógyszerészi gyakorlat űzésének vagy a gyógy-

szerészdoktori fok elnyerésének igényével lép-e fel

az ilyen oklevél birtokosa.

IlI.

Az egyetemi közkormányzati ügyek teréről áttérek

most azon kérdésekre, amelyek különösebbenvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa ta nulmány'i

r enddel és a z ifiúsá gga l kapcsolatosak.

A mai forrongó társadalom, amidőn a magyar

neD(zet életének fáját ezernyi betegség pusztítja, ami-
dőn a létért való küzdelem örökösen nyugtalanított

államszervezetünk, rossz közgazdasági viszonyaink és

kezdetleges iparunk és kereskedelmünk mellett a hono-

ratior osztályból már tömegesen toborozzaszellemi
proletárjait, akik azután a hivatalokat közvetlen és

2
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közvetve szaporítják, s mert vég nélkül ezek sem szapó-

ríthatók, existentialis érdekből maguknak csinálnak

hivatalokat, egyenesen a fennálló társadalmi rend meg-
bontására : méltán - ma inkább mint valaha - el-

várhatja hazánk első, közel háromszázados tudomány-
egyetemétől, hogy a kötelékébe tartozó sok ezer főre

menő hallgatóság kiképzéséről s továbbneveléséről a

lehető legintensivebben gondoskodjék, hogy az eleven,
lüktető élet igényeihez mért szakműveltséget nyujtson,
az arra hivatottakat pedig tudományos búvárkodásra

képesítse. De elvárhatja egyúttal azt is, hogy az ifjú-
ságot - feltárva a téves irányzatok káros következ-

ményeit - a jogrend és az erkölcsi élet szabályainak
állandó tiszteletben tartására serkentse; mert csak

ezeknek tiszteletben tartásával vehetnek sikeresen részt
az egészséges társadalmi evolutió küzdelmében.vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

jgen is, a z egyetemnek nemcsa k ta níta ni, ha nem nevet/ni

ie kelt - mondta ezen helyről nem régen egyik

érdemes rectori elődöm, dr. EÖTVÖS LORÁND báró,
rectori székfoglaló- beszédében, - A nemzet fiainak
javát bízza reánk, mint érett ifjakat küldi őket ide,

s méltán válja azt, hogy a körünkben töltött évek

után, mint férfiak térjenek vissza otthonukba.· De

más dolog az: gyermeket és más az: férfit nevelni.

Az előbbire fontos lehet a tanító intő és dorgáló

szava, az utóbbira csak a példa, és pedig leginkább
a társak és a tanárok buzdító példája van hatással.

Intézményünk ősi alakja az "Univer sita s J J !la gistr orum et

Schola nlm((; az egyetem fogalmában bent rejlő egység

eszméje; szervezetünk önkormányzati rendjének termé-

szetes biológiája, mely a kormányzók és kormányzot-

tak együttes összeműköclő tevékenysége nélkül egészséges

alapon fenn nem állhat: egyaránt kétségtelenné teszik
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előttünk, hogy az egyetemvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAta nítá si és nevelési fela da ta i

r s ezen feladatok szolgálatában azoknak egészséges,

eleven életet adó a clministr a tiv r endje elválaszthatatlanul
vannak egymással szövődve.. nemcsak, hanem egy

eg/J séges, élő orga nisr nust a lkotna k, amely csupán harmóniás
működésében egészséges, fejlődésre és gyümölcs" zésre

képes; ellenben disharmonicus működés esetén tengő-

dik és meddővé lesz. Ha az egyetemi administratió

beteg: beteggé lesz az egyetemi nevelés; ennek a

betegsége pedig csakhamar beteggé teszi az egyetemi

tanítást; s ha beteg az egyetemi tanítás: fejlődésében

megáll vagy beteges irányt vesz maga a tudomány is.

"A gáncsolásból tartózkodtam, - mondja később

EÖTVÖS- nem való az ünnepi beszéd keretébe, de azért
ne tegyen elbizakodottakká, ne tegyen fogyatkozásaink

iránt vakokká ez az ünnepi hangulat. Valljuk be, hogy

sok jóakarat, sok anyagi és szellemi áldozat daczára

még sincs nálunk minden úgy, amint kellene lennie ... "HGFEDCBA

ll' •• Mi ennek oka! Én azt hiszem, sok között leginkább

az időnek hiánya." ... Sem tanár, sem hallgató feladatai

teljesítésére nem rendelkezik a szükséges idővel ...

"l.~agy baj az, amelyet jeleztem ... « " ••• de azért nem

szabad elmulasztanunk legalább a kicsinyben való gaz-

dálkodást, mert úgy, amint a fillérekből forintokat,
ú g y a perezekből órákat és napokat gyűjthetünk."

Ezen utóbbi kijelentések ismét előbb hivatott
rectori elődömnek, EÖTVÖSbáró tanárbársunknak ezen

helyről elhangzott szavai, akinek székfoglaló-beszéde

ideális szárnyalása, íme az évközépi rectori beszédben

már meglassult, hogy aztán egyévi rectorság után, a
zárobeszéd szónoki lendületét puszta száraz számada-

tok előterjesztése váltsa fel. Én ennek az elnémulás-

nak okát nem keresem:
2*
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Elfogadom a tételt, hogy sem a nevelésre, sem
a tanításra, sem a tudomány művelésére, sem ezek

szolgálatában a helyes egyetemi administratióra ele-

gendő idővel nem rendelkezünk - tanárok és tanít-

ványok egyaránt; elfogadom .pedig, nem is általános-

ságban, azvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"Ars longa - Vita br evis" régi elve alapján,

amely hova-tovább nagyobb 'igazság lesz; hanem elfo-
gadom, körülírtan magának az egyetemi ezervezetnek

az életére; s még csak azt sem kutatom, hogy mennyi-

ben vagyunk ebben hibásak mimagunk, a társada-

lom és az állam. Csupán azt kérdem: r ua y: fon a r endet-

lenség nem a legna gyobb iclőpa za r létS-e? Vajjon az egyetemi

administratió folytonos zavara és ingadozása nem az

egyetemi szervezet életrendjének betegsége-e ~ S ez a

betegség vajjon az egyetemi nevelésnek, tanításnak és

tudományművelésnek az egészséges állapota-e ~ De kér-

dem azt is: vajjon egy olyan irányzat, .1nely a s egyetem

egységes seeroeseié: bontoga tja s a karokat már nem is egy

confoederationalis, hanem egy bizonyos inter na tiona lis

r is,~onyba hosza ; amely ezen a réven sem a tudomány-

o múvelés függetlensége, sem a tanszabadságnak a hozzá-

fűzött babonáktói is megóvandó érdeke, sem a szak-

pályák különbözősége által nem kívánt módon, a
leülönálló karokban az administratiónak a legkülön-

bözőbb rendjét akarja fenntartani; amely irányzat

továbbá azon az ezer és ezer szalon, mely az egye-

temet a közélettel kapcsolja, ezernyi idegen érdeket
az egyetemre bebocsát és saját czéljainak is az alá-
reudelésével kielégítni akar; miknek következtében

tanulmányi és fegyelmi rendünk és administrationalis

eljárásunk a Harlekin ruhájánál tarkább: a o~ egységes s
esér i könny~Z és gyor s a clministr a tióf(ll esemben 'lnpgta ka r f-

ta sa e a hiá ny,~ó 'Ír lőnek? Avagy a tudomány érdekében
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való-é s a tanszabadságot és az egyetemi tudományos

nevelés és tanítás érdekeit szolgálja-e az administratió :

ha a tisztviselői választási rendszer a vezetőkból. veze-

tettek et csinál; ha a hivatali felelősségből az isme-
retes természetű politikai felelősség lesz; s az önkor-
mányzat, mint engedelmességben szükölködő ön-önkor-

mányzat jelentkezik ~

Bölcsészeti axioma az, hogy:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa dolgoka t Gzélfuk

s.i!C lbá l!}o: J .za ;s természettudományi tétel az, hogy az
élő szervezetek bírják a képességet arra is, hogy czél-

juk elérésére tökéletesedjenek s tőkéletesedvén, maga-

sabb rendű czélok elérésére törekedjenek. A fejlődés

ezen természetes törvényén alapul minden emberi kul-
túrának azon végczélja, hogy a z embe? " testi és lelki töké-

letesedését a nemzedékek eorosozon á t előr e 'cig,lJ e.A tudomány-

egyetem egyik legmagasabb fokozatú kulturális intéz-

mény és pedig iskola; s akár a dolgoknak egy szer-

vezett halmaza, akár egy egységes élő organismus

legyen az: kétségtelen, hogy saját czéljai szerint kell
működnie s ezen czélok szerint kell szabályoztatnia.

Ezen czél pedig nem lehet más, mint a tudomány

fejlesztésével s a tudományos tanítás és nevelés esz-
közlésével a z ember ethika i személyiségét kifeJ les.denis a

tor étlJ bi fejlődésr e {olyton a ltlpo.zni. Az ember ethikai egy-

ségében azonban egyenrangú factorok az ész és akarat,
s kulturális szempontból a tudás sánta az akarat nél-

kül s az akarat béna a tudás nélkül, egymás nélkül
mindkettö nyomorék. Ha tehát a tudományegyetem

iskola akar lenni és maradni, s benső természetes

lényegének elvesztése nélkül más nem is lehet: akkor

a fennebb jelölt végezélt s ennek a szolgálatában a

tanítás és nevelés egységességét sem az egyes tudomány-
szakek és tudománycsaládok, még kevésbé ezek külön-
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féleségében az egységet szolgáló egyetem, saját fel-

adatainak megkárosítása, szervezetének megbetegedése

nélkül soha szem elől nem tévesztheti. S épen ezért

az egyetemnek a saját kezében is kell tartania azokat
a zsilipeket, amelyek a társadalom áramlatát az egye-

tembe, s innen az egyes karokhoz be- és kibocsátják.

Az egyetemi tanulmányi és fegyelmi szabályzat,

a hatósági szervezet és ügyrendtartás, szóval nemcsak

az "Universitas Scholarum" - hanem a "Magistro-
rum" -ra vonatkozók is, fel egész a tanszékbetöltési

szabályokig és a tisztviselői választásokig:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa s egyetem

pgészséges életr enr ljét hiva totta k [ ennia r ta ni: Ez az egyetemi

organismus diatetikája és makrobiotikája, mely az egye-

temi nevelés eszköze, "sui generis", s egyszersmind

istápolója - "remedium adjuvans-a" a tudománymüve- .

lésnek és tanításnak, amely a tanszéken újra "sui

generis" nevelési eszközzé is válik; mert aczéltudatos

egyetemi nevelés tanítja az akaratot tanulni; s minden
igazi tudományos tanítás tanítja a tanultakat akarni is.

Ezen feladatok sikeres teljesíthetésére nézve azon-

ban mi sem kedvezőtlenebb, az egyetem nevelési czél-
jára károsabb, mint, ha sa já t egyetemi s.za bá lya inka t sem

t~tr lfltk tis,iJ teletben ta r ta ni és ta r ta tni; avagy, ha olyan álla-

potokat és szabályokat tartunk fenn, amelyek egy-

általán nem, vagy csak a dolgok természetével és logi-
kai rendjével szemben erőszakosan valósíthatók meg-

Úgy a beiratkozás, mint az anyakönyvi egyez-

tetés rendje praeventiv admínistrativ eszköz azon ma-

gas kulturális czél szolgálatában, melyet az egyetem

köteles szem előtt tartani.

E téren a lefolyt tanév elején igen szomorú

tapasztalatokat szereztem; miért is minden törekvé-

sem oda irányúlt, hogy az érvényben levő szabályok
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és rendeletek betartásával, a beíratkozásnál észlelt bot-

rányos késedelmeskedést s azokat a léha visszaélésekét

megszüntessem, amelyek a tanféléveknek már egész
üzletszerű megrövidítésére irányúltak, a szabályoknak

csak a legkomolyabb okokra kerlátolt engedékenységét

rosszhiszeműen kihasználva.

Tanulmányi féléveink tartama úgyis messze marad

a naptári félévek tartamától. Nem is annyira félévek

ezek, mint inkább tűrhetetlenül rossz beosztású, ünne-

pekkel, szűnidőkkel, szigorlatokkal, vizsgákkal és ülé-

sekkel folyton megszakított tanulmányi időszakok. Az

első tanfélév tanulmányi időszaka papiroson is csak

szeptember Lő-tól deczember 20-ig tart, tehát három

hó és négy napig; s a második tanfélév tanulmányi

időszaka január 23-tóI június l-ig tart, tehát négy
hó és nyolcz napig;vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa z egész év tehá t 7 hona p és 12 nc(,p.

Már most mindegyiknek elején és végén, összesen
4 ízben, e rövid tanulmányi időszakokat is későbbi
beiratkozásokkal és korábbi aláíratásokkal megrövidíteni,

a négyféle privilegizált különböző időszakú beiratkozás-

sal közbeesőleg is zavarni, minduntalan meg is szakí-

tani, s azután a. félév szorgulmas látogatásának tanu-
sítását igényelni: egyr észt vétkes könnyelműség, má sr észt

a z or szá g első k~(,ltur á lis intézete elleni mer énylet. Midőn

pedig az egyetemi hatóság, a .tanulmányi időszakok

intenaiv kihasználása érdekében s a tanulmányi rend-
nek megfelelően, a hallgatóságnak a collegium ok szor-

galmas látogatását, az egyetem székhelyén való állandó

tartózkodást hagyja meg, s arra figyelmeztet, hogya
rendes szüneteken kívül, a hallgatónak dékáni engedély

nélkül az egyetem székhelyéről eltá voznia nem szabad;

avagy midőn minden lehető kivételes terminusnak is

a letelésével, a lényeg szerint tehát világos törvénysze-
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gés, sőt hamisítás nélkül, utólagos beíratás nem is

adható, - a félév kegyetlen elvételéről, fekete reac-

tióról, a szegény nép osztálynak az egyetemről való
kiszorításáról még számbavehetőknek is látszó hangok

emelkednek: ez valósággal egy igen aggasztó és igen

előrehaladott társadalmi korhadás jelensége, amelynek

okvetetlen már messzefekvő és súlyos okai vannak.

Mentség erre az nem lehet, hogy olyanok vagyunk,

mint a környező társadalom; mert az olyan egyetem,

amely ezt elfogadja és nemvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'üá dként veszi: má r 11U 'g is

szűnt egyeteJ n lenni; elvesztette belső lényegét s csa k külső

[ ornuubon a z.

De a hallgatóság tömeges volta és a szükséges hely

hiánya sem elfogadható ok; s valóban mefisztofelesi

leomédia az egyetemen egyfelől idó-, másfelől térhiányról

beszélni, s az ellen nem cselekedni; Mt létezhetik egyá lta 7á n

r a lami tér és idő 1'télkW? Ha az alapos vizsgálat - mert

a hallgatósági számnak egymagában .még hinni nem

lehet - csakugyan azt tanúsítja, hogy a hallgatóság

egy nagy tömege azért tartja magát távol az egyetemtől,
mert ideje és módja nincs rá, vagy nem fér be: akkor
az első kategória feltétlen kir ekesztésé1;el) a 'üis8,zama ra dók

8.? : cimá r a elegendő számú tantermekról és tanári szak-

erőkról gondoskodni az egyetemnek és az államnak leg-

sürgősebb feladatát k~pezi; ideiglenes intézkedésekkel,

ha lehet, mint ahogya műegyetem a kermánnyal egyet-

értőleg mindig tudott ilyen esetekben magán idejekorán

segíteni; véglegesen pedig a harmadik egyetem tuielőbbi

létesítésével. Ezen egyetemtől azonban a tér- és időbeli
physical lehetetlenséggel aequivalens módon azt kívánni,

hogy tanusítsa azt, ami nem igaz, s az ország intelli-

gens ifjúságát arra szoktassa, hogyan lehet mentől

kevesebb idővel és munkával s a szabályok megkerü-
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léséveI azon czélhoz eljutni, mely csak a komoly

egyetemi tanulás pályabérét képezheti:vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnemcsa k a z

iga zi .komoly egyetemi ifjúsá g jelen- és jövőbeli ér dekeinek

a súlyos megká rosítá sa ) ha nem va lósá gos . er kölcsi r ombolá s)

amely elkerülhetetleniU ki7U : ttp~ts.~títóla g a tá r sa da lomra s innen

f'isszaGFEDCBAa .fI egyetemre) egymá sna k kölcsönös megrontá sá va l.

A tanulmányi rend pontos betartására irányuló

törekvéseink, már az első félévben is igen szembeszökő
különbségeket tüntetnek fel az előző tanfélévekhez

képest; a második félévben pedig konstatálható az a

tény, hogy csak 393 hallgató iratkozott be utólagos

engedély alapján az I. félévi 1744 esettel szemben.

De a fenti 393 hallgatóból 29 külföldi egyetemről

jött, úgy, hogy tulajdonképen utólagos engedélylyel

csak 364 hallgató iratkozott be. M ig az I. félévben a

rendes 12 napi beiratkozási határnapon belül 3636

hallgató iratkozott be, addig a II. félévben a rendes
határidőben beíratkozottak száma 4409-re emelkedett.

Amíg tehát az I. félévben a rendes határidőben be-

iratkozott hallgatóság száma a hallgatóság összlétszá-
mának 52'9 % -át tette, addig a II. félévben a rendesen

beírátkozott hallgatók az összlétszámban már 71'4 aja-kal

vannak képviselve .

.A folyó félév beíratkozási eredményei - a bejött

quaesturai jelentés szerint - még kedvezőbbek, kétség-

telen jeléűl annak, hogy ifjúságunk nincs megromolva ;

sőt még csak nem is a főhibás a dologban. A baj

egyik forrása itt az egyetemi érdekek rovására, min-

den idegen érdek kielégítésére) az egyetemi szabályok
megrontása, a négy különböző időszak ban való beírás, a

sok különböző mértékkel való mérés, a tanfélévnek rossz

beosztása s a na gy spa tium, mCly a beir á sok és a z előa dá sok
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megke,5clése között ta n, S mely a hallgatót mintegy arra

kényszeríti, hogy vagy későn jőjjön, vagy a beírat-

kozás után egy-két hétre újra haza menjen; amiből
azután, 71(6GFEDCBAC t súly a beír a tá sokr a és nem a s előa dá sok ha ű-

pa túsá r a va n helyez'üe, igen könnyen lesz egy-két hónap,
A beíratkozások rendje okvetlenül megváltozt.a-

tandó, s arra kell a súlyt helyezni, hogy a beírt
hallgató az előadások megkezdésére .ne várakozzék.

Az előa dá sok megke,5clése és nem a qua estwra i beír a tkozá s

terminuea a lényeg; azért a félév kezdetét az előadások

kezdetével egyesíteni kell, a tanári beírások előre-
bocsátásával, amely 1-:) nap alatt mindenütt elvé-

gezhető, míg a quaesturai beíratkozás az előadások

folyama alatt is történhetik. Ez az intézkedés még a

. sdiniclők megnyujtá sa á r á n is s.~ükséges; mert rninden

belátó ember tudja, hogy az egyetemi élet nemcsak

evés, hanem emésztés is, s hogy ez a rossz szó
- szűnidő - csak a legkisebb részben a pihenés

időszakát fedi, s még ebben is' egyetemi czélokat

hivatott szolgálni.
A beíratások befejező processusa : a s i1ulex-egye.5-

teJ ,ések körül is kedvező eredményeket értünk el, nem-

csak "sui generis", az ezen ügy körül mutatkozott

helytelenségek megszűntetéséveJ, hanem abból a szem-

pontból is, hogy vele a beiratkozásoknak a peri-
feriákon további folyamatát figyelemmel kísémi és ellen-

őrizni s az "in a bserdia . fr equentá lók" egy részét legalább

leleplezni s megtorló eljárás alá venni lehetett, Míg
az 1. félévben 6835 hallgató közül csak 6353, tehát

92'9%, addig aHGFEDCBAII. félévben 6160 hallgató közül

5998, azaz 97'4% tett eleget a szabályszerű határ-
időn belül egyeztetési kötelezettségének. Az 1. félévben

a benyujtási terminust 482-en mulasztották el; a ll.
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félévben csupán 162-en, tehát azHGFEDCBAI félévieknek csak Ils-a.

Az előbbiek közül 311-en egyeztettek azután rectori

engedéllyel,vutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmíg 171 ha llga tóna k a nya könyr i la pja egy-

últa lá n egye.detetlen momdt. Az I. félévben 9-el többen

voltak azok, kik egyáltalában nem egyeztettek, mint

a II. félévben azok, kik csak a szabályszerű határidőt
mulasztották el.

Az index-egyeztetési eljárás czélja az egyetemi

anyakönyvi hitelesítés; s folyománya a hallgató azon

szabadságának, hogy a quaesturai beiratkozás után is,

egy bizonyos határidőig, a már beírt tárgyakat törül-

heti s másokat írhat be; valamint annak is, hogy a

quaesturai beiratkozással csak a jogot váltja meg a

tanároknál leendő beíratkozáshoz, de nem vállalja arra

egyúttal a kötelezettséget is. Ennélfogva mindennapi

dolog az, hogy amál' beírt hallgatónak indexében

nem az van, amit az egyetemi anyakönyv feltüntet,

s ha a hallgató ilyen esetekben az index-egyeztetést

elmulasztja, s ha ennek következtében az Egyetem

anyakönyv ei nem hitelesek, úgy az Egyetem azon

kínos helyzetben van, hogy azt sem tudja, ki volt

valóban hallgatója; hivatalos leczkekönyv-másodlatokat
pedig, a hamis okmány gyártásában való részesség ve-

szélye nélkül - az anyakönyvek alapján ki nem adhat.

Ez a bonyolódott eljárás, a vele járó idő- és

munkafecsérlésseI és számos kellemetlenséggel együtt,

a beiratkozás sorrendjének megfordítása útján egészen

megszüntethetö volna. Az egyeztetés egyik föczélia

a hallgatók által frequentált előadások és félév eknek,

már a kiállítandó másodiatok hitelessége szempontja-
ból is, anyakönyvi pontos feltűntetése lévén, az index-

egyeztetési eljárás csak akkor tökéletes, ha a tanfél-
évek végén is megismételtetik, amidőn a leczkekönyek
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a tamírokés dékán részéről szabályszerű aláírásokkal
már elláttattak.

Az Egyetemi Tanács 1907. évi augusztus 30-án
tartott V-ik rk. ülésében épen ezért elhatározta, hogy

a személyes jelentkezési kötelezettséggel kapcsolatos
félév-eleji index-egyeztetéseken kívül, a félévvégi tanári

és dékáni aláírások kieszközlése után lezárt félév

anyakönyvi egyeztetése - ez esetben személyes meg-

jelenési kötelezettség nélkül - a kebelbeli quaestmá-
nál megtörténjék.

A félév-eleji index-egyeztetés elmulasztása a be-
íratkozás befejezésének hiánya lévén, a félév semmissé-

gét vonhatja maga után; a félévvégi index-egyeztetés

elmulasztása pedig azt eredményezi, hogy a kebelbeli

quaestura, indexelveszés esetén másodlatot ki nem

adhatván, a hallgatónak a már megszerzett féléve
vesz el.

TehátvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA"egyete? niink o7ya n, mintGFEDCBAC t környe,~ő tá r sa dr r ioll{'.

Ez a kijelentés r édelemként amennyire helytelen és
alapjában hibás: közéleti vonatkozásaiban, fájdalom,

nem minden ok és igazság nélkül való. Társadalmunk
és kulturális állapotunk nélkülözi az egységes fejlődést;
disharmóniás épúgy, mint állami szervezetünk, belső
politikai és külső internationalis helyzetünk. Hogy tér

és idő hiányában sok egyebet mellőzzek, a ga ,~da gsá /J :

a tudományművelés, a tudományos nevelés és tanítás
szükségét még nem eléggé érzi, s ha érzi, másutt és

máskép elégíti ki szükségletét ; a s,óegénység: elmara-

dott állapotánal fogva még nem juthat hozzá; a kö.~ép-

osztá lyna k pedig' az idők járása alaposan megrokkan-

totta a derekát. Látogatni az előadást, még figyelemmel



BESZÁ:l1OLÓBESZÉDE.

kísérve is, nem elég; tanulni kell; emlékbe vésni ti,

tudás anyagát, hogy azt aztán elménk ben forgathassuk

s viszonyaiban szemlélhessük; ez szellemi munka, amely-
hez elmélyedés, tehát idő és tehetség szükséges ; mert

mesterségesen hajtva nem lehet a szellemet nagyra

nevelni. De egyetemi ifjúságunk nagy tömege olyan,

amely rá van utalva hézagos ismeretekkel és tudo-

mánybeli emésztetlen állapottal, már meg. zerzett isme-
reteit azonnal realizálni, Ez az oka a többi szakpá-

lyákra is már kártékonyari ható s önmagában is társa-

dalmi veszélyeket rejtő azon assymetriás nagy tolon-
gásnak, mely nálunk a jogi szakpályára irányulGFEDCBAs a m e ly

( L Z e g y e te m e n Id r ü l k ö r e tk e z e te s e n m e g ta lá lj 'a h a s O 'n m á s á t törvé-

nyeink és rendeletei nk nagy tömegében és selejtes
voltában. ri tudományművelés, a tudományos tanítás

és nevelés szempontjából tehát, ifjúsági anyagunk épen

nem mondható kedvező helyzetben levőnek.

Azért az egyetemi hatóság aggódó gondossággal

igyekezett előmozdítani azt is, hogy szorgalmas, tehet-

séges és törekvő hallgatói, amennyiben a szegénységgel
küzködnének, ta n r lí jm e n te s s é g é s o s d ö n d íja k ú tjd f) ~ _k ö n n y ít-

s e n d : s o r s u k o n .

Az elengedhető tandíj összegének magassága

már évek óta nincs rögzítve, sem százalékos
kulcshoz kötve; minden egyetemi hallgató megkapja

azt, aki a szegénységét igazolja és egyetemi kötelessé-

gét teljesíti. Üres, sőt rosszakaratú beszéd tehát ezen
kérdésnél anti dem okratikus tendentiáról, a szegény

nép osztálynak az egyetemről való kiszorításáról szólani.

Ellenben való igaz, hogy a szegénységet egymagában,

,L tehetség és a kötelességteljesítési hajlandóság vagy

képesség hiányában a tandíjmentességre alapul el nem
fogadhatjuk; mert az il~en, magában ugyq,n .könyörü-
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letes és humánus eljárás, nemcsak az állam pénzének

czélellenes tékozlása, hanem egyszersmind az egyetemi

ifjúság tehetséges és törekvő része jelen és jövendő-
beli érdekeinek is a megkárosítása volna; részünkről

tehát a könyörületesség csak kötelességszegésseI s így

immoralis úton volna gyakorolható.
Az egyetemi tanács a hallgatóinak számára

fenntartott ösztöndíjak kezelése körűl is azon elvi

álláspontra helyezkedett, hogy azok pályavégzett
egyének által le ne foglaltassanak. Az ösztöndíj-

szabályzat szelleme és az ösztöndíjjal való támogatás

fogalma és természete egyanínt a tanulmányi pályá-
hoz köti magát, tehát a tanfolyamhoz, az iskolai

félévekhez, ami pedig az ahsolutoriurrr elnyerésével be .

van fejezve. Már a szigorlati évre szóló ösztöndíjak

engedélyezése is kifogásolható, tehát, ha az alapító ezt

nem rendeli; az pedig egyenest elfajzás, amidőn a

szigorIatok letétele és a doktori avatás után utólagos

élvezetre adatik meg. Az ösztöndíjaknak az egyéves

önkéntesi szolgálati évre való meghagyása még nagyobb

mértékben visszás; mert így nem is közoktatási bud-

getből, hanem a szegény hallgatók alapjából. támogat-

tatik akkor a hadúgyi budget.
Az ösztöndíj-forgalom további csökkentésére töre-

kedett az egyéves kötelező kórházi szolgálati év is;

ami után már más nem következhetnék, minthogy az

egyetemi hallgatók ösztöndíj-alapja azon kedves nagy-

néni helyébe lépne, aki az első letelepedéshez a beteg-

fogadó-szobát, vagy az ügyvédi irodát rendezi be azon

a czimen, hogy a szegény most is tanul, most is sze-

gény, talán kölcsönpénzből is él, s nagy kegyességében
megfeledkezik arról a szegény kszdőről, akit felkeresni

elsősorban volna hivatása.
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Az ösztöndíj-ügyek kezelése és általában a hall-

gatók segélyezési ügye összefüggésben áll az egyetemi

fegyelmi rendtartással is. Amennyiben ugyanis az ösz-

töndíjas, segélydíjas, tandíjmentes hallgató az egyetem

fegyelmi rendjével összeütközésbe jönne és fegyelmi

határozatot provokálna : ez esetben az ösztöndíj, segély-

díj vagy tandíj mentesség elvesztése természetes követ-

kezménye az oly magaviseletnek, mely az egyetemi

törvényeknek teljesen meg nem felel. Ily esetekben

azonban az egyetemi hatóságok administrativ belátása,

a paedagógiai szempontok, a szellemi erőgyüjtes ifjú

éveinek mentől gyümölcsözőbb kihasználására a lehető-

ség megadása, az alapítói rendelkezések, az ösztöndíj-

szabályzat, továbbá a tanulmányi és tandíjmentességi

szabályzat idevágó rendelkezéseinek megfelelő értelme-

zése a mérvadók, figyelemmel arra is) hogy a fegyelmi

ítéletnek mi volt az alapja s hogya fegyelmi ítélet

hatálya megszünt-e már. Az Egyetemi Tanács, mintaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l e g fe l s ő b b e g y e t e m i h a t ó s á g CH. sz. sz. 20. §), a fegyelmi

eljárásoknál a túlságba vitt körülményességgel jár el;

akár csak egy főbenjáró bűnperben, indítványi alapon,

külön vizsgálóbiztossal, külön fegyelmi előadóval, ren-

des tárgyalás alapján, ] O-es tanácsban határoz. S ha

ilyen körülmények között egy. megítélt és végrehajtott

dékáni dorgálást - tehát a legszelidebb büntetést-

pusztán a tandíjmentességre való tekintetből megsem-

misít a felügyeleti hatóság, s összetévesztve a maga

suprema inspectióját a suprema ingerentiával, nemcsak

az egyetem autonómiáját sérti, hanem a hatósági szer-

vezeti szabályzattal is ellentétbe helyezi magát: akkor

az egyetemi fegyelmi rendet - amely pedig szintén egy

lényeges nevelési eszköz - valóban csak a humor és

satyra őrzendik.
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A ,~ e g y e t e m i n e c e i é e fo n t o s e s ,~ k ö ze k é n t fo l 1 ~ á n a k h iv a t o t t a k

s ~ o lg á l n i a z e g y e t e m i i fj ú s á g i e g y e s ü l e t e k i s . Valamely dícsé-

retes állapotról - sajnos - itt sem számolhatok be.

Beteges állapot és nem a duzzadó ifjú erő tünete

az az egyesülési törekvés és egyesületalapítási szen-

vedély, mely a társadalomból egyetemünkre átcsapott,

s itt uralomra jutni készül Egyetemünkön ebben a

kérdésben már nem is az erők egyesítésével, egy

helyes egyesülési szellem által vezetett s az egyéni

erőt meghaladó, közczél után törekvő s ezért nevelő

hatással is bíró mozgalommal, hanem az erők való-

ságos szétforgácsolási folyamatával állunk szemben.

Annyi az ifjúsági egyetemi egyesület, s oly vegyes

tagsági rendszerűek, hogy ezek vezetése, ellenőrzése

és czéltudatos kezelése már lehetetlen. Oda jutottak,

hogy már nem is a collectivismus eszméjét, hanem

a partioularismust szolgálják, Egyetemi ifjúságunk

nagy száma mellett az egyesületek nagyobb száma

még nem volna érthetetlen és elijesztő, bár annyi

már a tisztikar és annyi az elnök, hogy ha ezek még
külön egyesületet nem, alkottak is, de közös gyűlé-

seket már tartanak; s oly mértékben vonják el a

tanulmányoktól az időt, az erőt s forgácsolják szét

az állami és külső áldozatkész támogatást, ami már

aggodalmat keltő. A legnagyobb baj pedig az, hogy az

egyetemi egyesületek nagy száma daczára s daczára

annak, hogy ezek is mindenféle connexiókat tartanak

fenn külső egyesületekkel, az egyetemi polgárok külső

társadalmi egyesületek tagjaivá is lesznek, sőt belügy-
ministeri engedéllyel az egyetemen kívülálló egye-

sületeket is alkotnak, s viszont az egyetemi egyesü-
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letek a rosszul" megállapított s még rosszabbul kezelt

alapszabályok alatt nem egyetemi-polgár tagokkal is

bírnak; ilyen módon azután az a különös helyzet áll

elő, hogy bekövetkező bajok esetén némely egyesületi

tagok a közhatóság előtt mint egyetemi polgárok, s az

egyetemi hatóság előtt mint közpolgárok viselkednek.

Az Egyetemi Tanács épen ezért azon elvi meg-

állapodásra jutott, hogy vegyes tagságú ifjúsági egye-

sület, mely a felügyeletet s az egyetemi fegyelmi

joghatóságot intézményszerúen illusoriussá teszi és a

tanulmányi fegyelem és rend rovására különböző hatás-

köri és illetékességi összeütlrözésekre nyujt alkalmat:

a budapesti királyi magyar tudományegyetem kötelé-

kében többé nem létesülhet.

Az egyetemi egyesületeket számban apasztani, a

megmaradókat szigorúan az egyetem keretén belül

újra szervezni; a szervezetteket kellő szellemi veze-

téssel és anyagi istápolássalPONMLKJIHGFEDCBAa s e g ye te m iaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn e o e l é e h a té k O 'Y l/y

e s z k ö .z fJ lv é te n n i; az egyetemi törvények és szabályok

szigorú és következetes alkalmazásával az egyetemi

fiatalságot a tisztesség, a kötelességtudás, a munka, a

rend és fegyelemnek nem a tűréséhez, hanem azolmak

szeretetéhez és akarásához szoktatni ; felkelteni és

szilárdítani bennük a meggyőződést, hogy ők az "Uni-

versitas Scholarum", az egyetemi önkormányzatnak

nemcsak passiv, hanem olyan activ cselekvő részei,

amelyek közremüködése nélkül az "Universitas Ma-

gistrorum " csak féleges munkát végez; megértetni az

egyetemi ifjúsággal, s ilyen módon cselekvő közre-

működését megnyerni annak a belátásához és akarásá-

hoz, hogy saját jelen érdeke és jövendőjének biztosítása

követeli azt: miszerint az egyetemen a tanulmányi

féléveket a tanpénzen csak megvásárlókat és állandóan
3
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az egyetem székhelyétől távol tartózkodókat, a min-

denütt és mindenben szokványos késlekedőket, a tan-

díjaken és ösztöndíjaken csupán élősködőket, a foly-

tonosan kivételekre és kedvezményekre üzletszerúen

spekulálókat az egyetemről mielőbb kiirtani - sürgős

szükség és hazafiúi kötelesség.

A meglevő egyetemi ifjúsági. egyesületek között,
az egyetemi nevelés szempontjából, a legfontosabbnakaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

a b ~ td a p e s t i e g y e t e m i a t l u e t i k a i e i u b o t tartom, s azért annak

az átszervezését sürgősen meg is indítottam, és pedig

akként, hogy ezen egyesület az egyetemi ifjúság test-

nevelési ügyét a maga teljességében,' az egyesület

alapítása óta félrnerült éssrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAújabb egyesületi törekvé-

sekben nyilvánult czélok szemmeltartásával és azonos

végczélú, más egyetemi egyesületek lehető beolvasztá-'

sával egységesen és czélszerűen oldja meg; szoros

figyelemmel tanulmányi és fegyelmi szabályzatunk

kereteire, tehát arra is, hogy külső tényezők illeték-

telen beavatkozásának egyszersmindenkorra vége vet-

tessék; hogy az egyesület, mint kizárólagosan a buda-

pesti Tudomány-Egyetem egyesülete éljen; hogy

általános egyetemi szükségletet elégítsen ki; tehát

lehetövé tegye, sőt elősegítse, hogy necsak az egye-

temi ifjúság, hanem egyetemünk tanári, tanítói és

hivatalnoki személyzetének ide irányuló hajlamai is

kielégíttessenek, amik az egyetem általános 'nevelési

érdekeinek jelentős szolgálása mellett a felügyelet, a

pezsgöbb élet és a jövedelem fokozása szempontjaból

is üdvös eredményeket hozand ; hogy továbbá a szeros -

értelemben vett athletikai sporton kívül a tornázást,

vívást, a lövészeti és fegyverforgatási gyakorlatokat,

sőt a 'turistikát is felölelje. A szervezés az egységes

egyesü!eti élet keretében és egységes vezetés és igaz-
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gatás mellett szakosztályok keretében lesz megoldható;

részben begyakorolt ifjúsági tagok vezetése, részben

rendszeresiteridő állással biró és hivatásszerű mester-

vezetés mellett, hogy az egyesület bizonyos osztályaiban

egyszersmind iskola legyen.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV égre, hogy az ifjúsági

tisztségi szervezet csakis befelé irányuló tevékenység-

gel, legczélszerűbben a szakosztályok keretén belül, szúk

határban mozogjon, akként, hogy ne a hiúságot s

szereplési viszketeget, hanem a kötelességet, a munkát

s a játékban is a komoly nevelési czélt szolgálja.

Kívánatos, hogya B. E. A. C. az ily irányelvek alapján

megindított átszervezéssel, mielőbb új életet kezdj en.

Ne hallgasson tehát az egyetemi polgárság arra

a tanításra, mely szerint a diákok szükségleteit kis

particuláris szövetkezetek segélyével kell kielégíteni.

E tanítás nem reánkszabott külföldi minták után

indul; mert az, hogy a lipcsei diákDCBA61 különböző tár-

saság között választhat, hogy általában anémet egye-

temeknek "Burschenschaftjai" a "Corpsokkal s Lands-

mannschaftokkal" együtt nagy egyesülési szabadságot

engednek a nemet diáknak; hogy a franczia diák ab ba

a diákházba iratkozik be, amely neki tetszik, nem

követésre méltó. példa ..

Legfeljebb abban van némi előnye, hogya collee-

tivismusba individualismust is vegyít; ámde sokkal több

a hátránya, amelynek bővebb részletezésétől e helyen

éltekintek.

v.
V égezetül azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe g y e t e m ' ; t i s z t r i s e l ő i á l l á s o k r ó l is meg

kell röviden emlékeznem.

Ha a fizetési osztályokba sorolt állami tisztvise-

lők fizetését, továbbá a múködés társadalmi ellenérté-
3*
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két képező szolgálati ezímét és jellegét vizsgáljuk,

azt látjuk, hogy míg a nagy státusnál, ahol a munka-

megosztás elve széles mértékben érvényesül, ahol a
különböző hivatali szakmák részére leszúrődött régi

gyakorlat irányítás a .mellett jelentékeny létszámú

tisztviselői kar áll rendelkezésre, előléptetés és kine-

vezés útján fokozatosan előre haladva: addig a státus-

nélküli különítményt képező hivatalokban, ahol a con-

centralt különböző szakmákat kevés tisztviselő látja

el, akiknek tehát a dolog természeténél fogva már

ezért is sokkal erősebb és többoldalú munkát kell tel-

jesíteni, a tisztviselő kineveztetik egy szolgálati czím-

mel és jelleggel s olöléptetése nincs. Pedig a fokoza-

tosan emelkedő szolgálati ezím és jelleg épen úgy" a

tisztviselői javadalom kritériumához tartozik, mint a

magasabb fizetési osztály.
Egyetemi administratiónkra nézve is áll, az egész

állami hivatali szervezetre kiható azon elv, miszerint

a fizetésrendezéssel egyenlő fontosságú a status ren-

dezése. Mennél nagyobb a status és mennél erősebb a

differentiálódás a munkamegosztás terén, annál köny-

nyebb, mert annál egyoldalúbb az egyes hivatali alkal-

mazott által kifejtett munka; viszont kis státusnál,

vagy státus nélküli különítménynél a hivatalos munka-

idő aránytalanúl több; a munka, mely egy alkalma-

zottra hárul, nagyobb, erősebb és sokoldalúbb, az elő-

léptetés pedig kedvezőtlen, vagy majdnem semmi.

Méltányos és igazságos azért, ha a kis státusban

vagy státus nélküli különítményben 'eltöltött szolgá-

lati időt kedvezőbben mérlegeljük.

Az egyetemi tisztviselői állások tehát oly módon

rendezendők, hogya helyhez kötöttség rendszere mel-

lett is, a szakma szerinti magasabb szolgálati ezím és



BESZÁlVIOLÓBESZÉDE. 37

jelleg és a magasabb fizetési osztályokba való kine-

vezés lehetövé váljék, s hogy az administrativ tiszt-

viselők a nyugdíj igénybe beszámítható kerpótlékban

részesülhessenek, mint ahogy ez az elv az egyetemi

könyvtár tisztviselőinél már megvalósulást nyert.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* * *
A partialis bajok, partialis orvosszerekkel gyó-

gyíthatók lesznek, mihelyt reáemlékezünk arra, hogy

itt már csakugyan:aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" A t e t t h a l á l a a z o k o s k o d á s . "

Azonban súlyosabb természetű o r g a n i c u s b a j a i n k

is vannak. " M in d a n é g y k a r k ö z i b [ a z o r v o s i a z , m e ly

a s ú j e g y e t e m i r e n d s ze r j ó o l d a l á t a l e g á l t a l á n o s a b b a n é r t é -

n y e s i t e t t e s a z t s , z a k a c l a t l a n n l fe n n t a r t o t t a " , - mondá ezen

helyről, egyik érdemdús .rectori elődöm, a philosophiai

kar elhúnyt jelese, dr. SZABÓ JÓZSEF azon évközépi

rectori beszédében, melyet " M o zg a lm a k v i l á g s ze r t ePONMLKJIHGFEDCBAa s

e g y e t e ' i 1 t ir e n d s ze r ü g y é b e n " czímen itt tartott. Azóta itt

is rombolt az állam és a társadalom molochja, az

ú. n. g y a k o r l a t i a s i r á n y . Egyebek között ahelyett, hogy

a tanfolyam elejére tett volna egy évet, azt a tan-

folyam végére tette, de azért a katonai szolgálatnak

a tanfolyam derekán áldozatul dob majdnem két félévet.

A th e o l o g i a i k a r atrophizálódik, mert túlságosan

el van szigetelve.

A jo g - é s á l l a m tu d o m á n y i k a r - szintén gyakor-

latias érdekből - agyonnyomatja magát a társa-

dalom által, a hallgatósági zsúfoltságban sannak

az absurd tanításnak a tűrésével, hogy odahaza köny-

vekből époly jól el lehet készülni, mint az egye-

tem látogatásá.vs,l, - tehát egyetem nélkül.

A p h i l o s o p h i a i k a r , mely nélkül egyetem nem

létezhetik, de sőt mely nélkül a többi karok sem
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prosperálhatnak, már nem is Fakultás, hanem valami

a tudományos Akadémiaból és a középtanodai tanár-

képző-szakiskolából ; emellett természetellenes viszony-

ban él a természettudományi szakokkal. Pedig ha már
nem tudnak két különálló kart alkotni: a természet-

tudományi szakek inkább volnának otthon az orvosi,

a philosophiai szakok pedig részben a theologiai, részben

a jog- és államtudományi karban.

Megvitatás tárgyát kellene képeznie ennek a kar-

nak a kettéválasztása s ennek a kapcsolatában egy

általános, egyetemes Fakultásnak is a felállítása, vala-

mennyi többi kar előkészítő iskolájaként, valamint

azok számára, akik sem a jog- és államtudományi, sem

a bölcsészeti karon nem a kenyéradó szakpályát, ha-

nem az általános egyetemi műveltséget és minősítést

keresik. És ezzel egyszersmind az egyetem kebelén belÜl

magának oldhatná meg a sokszor felpanaszolt hiányos

előképzettség kérdését is, anélkül, hogy a közép-

tanodái ~reformra várna és abban bizakodnék.srqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
* *

És most kegyes Alma Mater bocsásd el a te hív

szolgádat, aki jobban szeretett volna őszszel, őszi han-

gulatban, hulló falevélként észrevétlen válni meg, ha

a kötelesség másként nem parancsolja; és fogadd szí-

vesen kebeledre a sorban szolgálatodra rendelt gyer-

mekeidet.
*

* *

Tekintetes Tanács ! Tisztelt közgyülés '

Mielőtt a rectori széket elhagynám, még két köte-

leeséget kell teljesítenem. Egyik a köszönet és hála

kifejezése azaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAE g y e t e m i T a n á c s iránt: az egyetem mult évi
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kormányzatáért s még azért is, hogy rectori szék-

foglalóm programmjáhozsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhű lehettem; s az elismerés

kifejezése a tanulmányi és alapítványi, valamint a

gazdasági. administratióaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAk é t fe j é n e k . A másik a z ú j

e g y e t e m i h a t ó s á g o k kihirdetése és beiktatása.

Tudományegyetemünk Rectori gyűlése és a

tudománykarok választási jegyzőkönyvei, valamint a

nm. vallás- és közoktatási m. kir. Minister megerősítő

leirata alapján, az 1907/S-iki tanévre az egyetemi ható-

ságokat és pedig dr, TÖRÖKAURÉLbölcsészétkari ny. r.

tanárt a rectori és tanácselnöki székben B e c to r M a g n i fi c u s s á ,

dr. KISS JÁNOS praelatus, ny. r. tanárt a h i t t u d o m á n y i ,

dr. CSARADAJÁNOS ny. r. tanárt a j o g - é s á l l a m tu d o -

m á ln y i , dr. LENHOSSÉKMIHÁLY ny. r. tanárt az o r v o s -

ü l c l o m á n y i , dr.' LÁNCZYGYULAny. r. tanárt a b ö l c s é s ze t -

t u d o m á n y i k a r D é k á n j á v á é s e l n ö k é v é ezennel beiktatom

és beiktatottaknak nyilvánítom, s felhívom Őket, hogy

hatósági jelvényeiket átvéve, helyeiket elfoglalni mél-

tóztassanak: az Alma Mater szolgálatára, a Király és

a Haza hasznára.

Beszámoló beszédemnek kiegészítő része: az

1906-07. tanév részletes története.

Az egyetemi év részletes történetét öt fejezetben

ismertetem, ú. m.:
I. Tanerők.

II. Hallgatóság.
III. Intézetek.

IV. Egyetemi háztartás.

V. Egyetemi kormányzat.




