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RECTORI BESZÁMOLÓ BESZÉD.
Mondotta 1905. szeptember lió 17.-én, az 1905/6. tanév megnyitásakor

Dr. Kiss Mór,
mint az egyetem kormányáról lelépő

1904/5. TANÉVI RECTOR.

Tekintetes Egyetemi Közgyűlés!
Tisztelt Vendégeink!
Mielőtt Egyetemünk kormánypálczáját utódom
nak, ezen a helyén, ünnepélyesen is átadnám, tisz
teletreméltó hagyományaink azt a kötelezettséget
róják rám, hogy számot adjak a lefolyt egyetemi
év történetéröl. Oly hatalmas és bonyolult intéz
ménynek élete, minő a tudomány-egyetem, a külön
böző jelenségek rendkívül nagy tömegének bemu
tatását tételezi föl. E nélkül a fejlődés folyamata és
az ezt jellemző változások megismertetése teljes és
kimerítő nem lehet. De ezt a czélt csak Actáink
közzétételével közelíthetjük meg. A mire a jelen
alkalommal törekedhetem, az nem lehet egyéb, mint
kiragadása és rövid fölsorolása azoknak a mozza
natoknak, melyek kiemelkedő fontosságuknál fogva
az elmúlt tanév mivoltát és jelentőségét Egyete
münk életprocussában bár csak vázlatos, de lehető
leg hü körvonalaiban jelenítik meg előttünk. A rész
leteket pedig majd csak a közzéteendő Actáinkban
Összefoglalandó tüzetes adatok fogják föltárni.
#
Minden élő szervezetre döntö hatást gyakorol
az öt körülvevő külső környezet, melynek vannak
a fejlődést a tökéletesedés és ismét a pusztulás felé
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irányító tényezői. De a különböző szervezetek sajá
tosságai mellett ezeknek a tényezőknek ö rájuk
gyakorolt hatása is különböző. Az, a mi az egyi
ket a tökéletesség útján való haladásában segíti
előre, ugyanaz a ható erő a másik szervezetet a
megsemmisülés felé viheti.
Az Egyetem is szakadatlan változásokban nyil
vánuló fejlődésnek alávetett élő organizmus, melyre
szüntelenül hatást gyakorolnak az őt körülvevő kül
ső világ elemei és fejlődését üdvösen, avagy káro
san befolyásolhatják.
Midőn kartársaim megtisztelő és örök hálára
kötelező bizalmából egy év előtt az Egyetem kor
mányzói székét elfoglaltam, ebben a szentelt csar
nokban azt az ünnepélyes Ígéretet tettem, hogy
minden erőmmel igyekezni fogok mindannak érté
kesítését, a mi Egyetemünk életczéljait szolgálja, elő
mozdítani és ezzel fejlődésének üdvös irányát elő
segíteni, de egy úttal mindent távol tartani, mi ma
gasztos hivatása betöltésében zavarólag hathatna és
ezzel a fejlődést a visszafejlődés, vagy a mi ezzel
egyenlő jelentőségű, a pusztulás irányába terelhetné.
Ki ne tudná, hogy a lefolyt tanév egész folya
ma alatt olyan izzó légkör uralkodott a magyar
glóbuson, melynek heve annak egész körére elha
tott. Ez a lobogó láng lehet amott a tökéletesedés
ható ereje, de lehet emitt a sorvadás előidézője.
Az Egyetem a tudomány műhelye, a tudomány
rendeltetése pedig az igazság kutatása, melynek
egyedüli eszköze az értelmet meggyőzni törekvő
hideg érvelés. Ha a szenvedélyek izzó lángja beha-
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tol ennek a szervezetnek életműködése körébe, az
sebet üthet, betegséget okozhat, pusztulást idézhet
elő. Örömmel és benső megelégedéssel jegyezhe
tem föl, mindenek előtt, azt a tényt, hogy Egyete
münket élethivatása betöltésében a most lefolyt év
eseményei sem zavarták meg és hogy az akadály
talanul haladhatott azon az úton, mely a tökélete
sedés felé vezet és ezzel ismét háborithatlanúl élhe
tett annak a nagy munkának, mely ö rá várt a
magyar nemzet jövendőjének biztosítása körül.
Minden egyetemi év lefolyása alatt merülnek
föl események, melyek egy részét örvendező szívvel,
másik részét bánatos érzéssel kell registrálnunk.
A lefolyt év alatt fokozott osztályrész jutott
nekünk örömből és bánatból egyaránt.
Már-már befejezéséhez közeledett az elmúlt
iskolai év, midőn az egész ország szivén keresztül
nyilallott a legmélységesebb fájdalom annak a gyászos
eseménynek hírére, mely 1905 június 14.-ikét e
tanév legszomorúbb napjává tette, a melyen t. i.
József kir. herczeg Ö Fensége, ki nemcsak szívében,
lelkében, érzésében, hanem nyelvében is magyar volt,
örök álomra hunyta le szemeit. A nagy Nádor dicső
sarjadékát, a magyar hazafi példányképét, az új
magyar nemzeti véderő igazi megalapítóját, a ma
gyar kultúra minden ágazatának lelkes pártfogóját,
a magyar tudomány nagynevű m¡velőjét szoro
sabb kötelék fűzte a mi egyetem linkhez, mely
Öt és egyben önmagát is azzal tisztelte meg, hogy
1896.-ban bölcsészettudományi diszdoktorai sorába
iktatta. Fényes lapja doktoraink albumának az, mely
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az Ö dicső nevét örökíti meg, de egyúttal egy
bensöségteljes kapocs megteremtője, melyre mind
azok, kiket ez a tudományos intézmény maga körűi
csoportosít, az idők végtelenségéig szivet-lelket emelő
büszkeséggel és mély meghatottsággal fognak vissza
tekinteni. Mert a „ legmagyarabb löherczeg“ nemcsak
a távolból éreztette rokonszenvét és jó indulatát a
magyar tudományosság e nagy cl hivatáséi végvára
iránt, hanem minden alkalmat megragadott, hogy
azt mély érdeklődése olyan jeleivel tüntesse ki.
melyek rá a köz vet etlen érintkezés új erőt, kitartást
kölcsönző melegét árasztják. Mily magasztos jele
net színhelyévé avatta Ö föl a tudománynak ezt a
szentelt csarnokát, midőn, bölcsészettudományi dok
torrá való ünnepélyes fölavatása és diszdoktori okle
velének átvétele végett, személyesen jelent meg
közöttünk és az ó tősgyökeres magyaros zama
tosságával büszkeségét jelentette ki közibünk való
tartozandósága fölött!
Aztán mikor ennek az épületnek befejezésére
került a sor és annak ünnepélyes fölavatása, az
„igazságos“ nagy király érezszobrának leleplezése
alkalmából 1902 okt. 13.-ára, tervbe vétetett, mily
kész örömmel vállalkozott arra, hogy a királyi Fel
ség képviseletében, a fölavatást végrehajtsa.
Sajnos, a később végzetessé vált betegség
csirái már ekkor befészkelték magukat a megdicsöíilt
kir. herczeg szervezetébe, s a kór, épp az országos
ünnepélyek elkovetkezésekor, már betegágyához bilin
cselte. Ámde Ó csakis orvosai alkut nem ismerő
határozott tilalmára mondott le a neki szánt tiszt-
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ségröi, és megragadó szavakkal adott kifejezést e
fölötti sajnálatának, abban az egyetemünk rectoráboz intézett cs legbecsesebb ereklyéink közölt őrzött
levelében, melyben egyúttal hangsúlyozza azt a foko
zott örömöt is, melyet akkor érzett, midőn meg
bízást nyert, hogy — saját szavai szerint— „Ö cs.
és ap. királyi Fölsége képviseletében a m. kir. F.
J. Tudományegyetem új épületét is föl avat halja, az
avval kapcsolatos klinikákat és kórházakat megszem
lélheti és a Tudományegyetemnek, melynek tiszte
letbeli tagjául büszkén vallja magát, tanári karát
üdvözölheti“.
Nagy volt a mi fájdalmunk, hogy említett neve
zetes ünnepünk alkalmával nélkülöznünk kellett egye
temünk jóságos szellemét és föbüszkeségét. De
enyhítő balzsam volt fájdalmunkra a fenséges sorok
nak az a kijelentése, mely szerint a következő
tavasz meghozza nekünk a várva-várt magas láto
gatást, mert a kir. Fenség kilátásba helyezi, hogy
ekkor — ismét saját szavai — „karlársait megláto
gatva, részletesen megnézi áldásteljes működésüket
az új díszes épületekben“.
És ez az örömnap be is köszöntött 1903 június
havának 9,-ik napján, a mikor is Ó Fensége három
órára terjedő látogatásával szerencséltette egyete
münket és úgy a központi épületben elhelyezett
intézeteket, mint a klinikákat, sót a zuhogó esőtől
nem gátolva, a botanikus-kertet és új növényházat
megszemlélte. S mennyi bensöséggel nyilvánította
ki örömét az egyetem nagy arányú fejlődése fölött
és mily eszményien nemes vonása volt az O főn-
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kelt lelkiiletének az a távirat, melyet még távozása
előtt az akkori közoktatásügyi ininisterhez intézett,
hogy örömének és elismerésének a hazai közokta
tásügy akkori vezérlő állam férfiúval szemben is ki
fejezést adjon!
De hát még ezzel mind nincsenek kimerítve
azok a kedves emlékek, melyekkel egyetemünket
gazdagította.
Gyönge a szó tehát annak a megdöbbenésnek
vázolására, mely lelkünket a gyászos hír hallatára,
ama szomorú napon elfogta.
Egyetemünk tanácsa nyomban sietett összeülni,
hogy az országos gyászban való részvételének módo
zatait megállapítsa és a Rcctor javaslatára elhatározta,
hogy: az elhunyt kir. herczeg dicső emlékezetét
jegyzőkönyvében megörökítvén, az összes egyetemi
épületekre gyászlobogókat tüzet ki; hogy a fensé
ges özvegyhez és József Á g o s t kir. herczcg Ó fen
ségéhez részvétiratot intéz, hogy a temetésen, a
Recíor vezetése alatt, a tudománykarok dékánjaiból
álló küldöttséggel képviselteti magát, melynek tagjai
a temetésen az Egyetem gyászfátyollal bevont dísz
jelvényeivel fognak megjelenni; hogy e küldöttség
a megdicsőűlt kir. herczeg ravatalára díszes babér
koszorút helyezzen; hogy a temetés ideje alatt a
központi egyetemi épület főbejárata előtt elhelyezve
levő karos lámpatartók lámpái, melyek gyászfátyol
lal lesznek bevonandók, fölgyújtassanak; hogy végül
a math. és term. kart, mely a dicső emlékezetű kir.
herczeget díszdoktorai közé megválasztotta, fölkéri,
miként a következő tanév folyamában az elhunyt
kir. herczeg emlékére gyász ünnepélyt rendezzen.
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A díszes óriási koszorút a vezetésem alatt a
tudománykarok dékánjaiból alakított küldöttség he
lyezte el a temetés napjának délelőttjén a ravatalra,
és ugyanaz résztvett a végtisztességtételénél is.
A math, és térin, kar pedig készségesen jelen
tette ki vállalkozását az érintett gyászünnepély meg
tartására.
Legyen áldott a nagy férfiú emléke, melyet örök
kön örökké szeretetteljes kegyelettel fogunk őrizni.
De a szomorúságból még többnek is kellett
számunkra kijutnia.
11)05. május 15-én, férfi korának delelő pont
ján, ragadta el a halál tanári testületünk koréból, alig
3 évre terjedő, időben rövid, de eredményekben
annál gazdagabb működés után dr. S zílasi Móricz-oÍ,
a magyar nyelvészet és összehasonlító finn-ugor
nyelvtudomány ny. r. tanárát, ki tanszékére 1902.
julius'liavában hivatott meg egyetemünkhez. Méltó
utóda volt ő a tudomány kárára oly korán elhunyt
H ai.ász kiNÁcz nak. Benne a hírneves tudóst, a kiváló
tanárt, a szeretetreméltó kartársat, az igaz, jó bará
tot és nemesen gondolkozó embert egyaránt gyá
szoljuk és veszteségünket csak fokozta az a lesújtó
körülmény, hogy tanszéke, oly rövid idő alatt, immár
harmadizben jutott árvaságra, betöltésével oly sok
gondot okozva az illetékes tudománykarnak. Rava
talát, melyre egyetemünk tanácsa és a bölcsészet
tudományi kar is díszes koszorút helyezett, ez épület
oszlopcsarnokában állíttattuk föl, az itt végbement
végtisztességtételnél egyetemünk tanári kara, a tanács
vezetése mellett, testületileg vett részt. A bölcsészeti
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kar nevében dr. P ósta B éla mondott az elhunyt
érdemeit megragadó szavakkal méltató búcsúbeszé
det; a hallgatók érzelmeit a ravatalnál B öszörményi
G éza tanárjelölt tolmácsolta. Az elhunyt földi ma
radványai Budapesten, a rákosi új temetőben helyez
tettek örök nyugalomra. Az ottani temetésnél taná
csunkat P osta B éla kartársammal, a bölcsészeti kar
dékánjával képviseltük, a bölcs. kar. képviseletében
M oldovAn G ergely kartársunk csatlakozott hozzánk.
A nyári nagy szünet folyamában, 1905. jnlius
17-én hirtelen elhunyt dr. B orbás V incze, a növény
rendszertani tanszék ny. r. tanára, Csodálatos vélet
len, hogy SziLASi-val egy időben kezdette meg műkö
dését és bár szintén ép, egészséges, erőteljes férfiúnak
látszott, Ő sem élhette túl azt a tanévet, melyben
nevezett néhai kartársunk áldásos életét befejezte.
Benne is, szaktudományát nagy sikerrel művelő
tudós, lelkes odaadással működő tanár szállott sírba.
Tevékenységét és a tudomány veszteségét híven és
szépen méltatta Pabinyi Rudolf, a matli. és term.
kar dékánja, az egyetem oszlopcsarnokából végbe
ment temetés alkalmával, melyen tanácsunk testüle
tileg vett részt és, épp úgy mint a math. kar,
koszorút helyezett az elhunyt ravatalára. A volt
tanítványok nevében Lakatos G edeon, végzett math.és természettudományi karbeli hallgató mondott bú
csúbeszédet. Az elhunyt földi maradványai a helybeli
köztemetőben helyeztettek örök nyugalomra.
Mindkét elhunyt kartársunk haláláról úgy a
tudománykarok, melyeknek tagjai valának, mint az
egyetemi tanács külön gyászjelentést adott ki.
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Egyetemünk veszteségei közé kell számítanunk
dr. S chulek ViiMos-nak, a budapesti tudományegye
temen a szemészet ny. r. tanárának 1905, április
13-án bekövetkezett elhunytat, ki egyetemünk első
tanárai között működött és annak 1873/4 tanévben
Rectora is volt.
A hazai tudomány e letűnt egyik fénylő csil
lagának egyetemünk iránt szerzett érdemeit kívánta
a tanács azzal is különösen méltatni, hogy temeté
sén vezetésem mellett P ósta és F abinyi dékánokkal
képviseltette magát, ravatalára velünk díszes koszo
rút küldött, hozzánk csatlakozván az orvosi kar
nevében H oör K ároly kartársam is, ki az említett
kar koszorúját helyezte az elhunyt ravatalára. A
gyászszertartás alkalmával rövid szavakkal igyekeztem
egyetemünk kegyeletét tolmácsolni.
Áldás és béke lengjen az elhunyt kartársak
sirja fölött.
Bár legszomorúbb az a veszteség, melynek
okozója a kérlelhetetlen halál, fájó érzést kelt keb
lünkbe tanártársaink kiválása akkor is, midőn az az
idöfolyás természetes rendjeként, egy hosszú mun
kásságot fölváltó, jól kiérdemelt nyugalomba vonu
lás következményeként jelentkezik.
Ily oknál fogva e tanévben vált ki közülünk
W erner R ezső, a jogbölcselet és nemzetközi jog ny.
r. tanára, ki e minőségében az 1888/89-iki tanév
eleje óta működött egyetemünkön. Már megelőző
leg, mint a pécsi püspöki, majd a kassai kir. jog
akadémia ny. r. tanára, elismert, kiváló nevet vívott
ki magának úgy tanszékén, mint a magyar tudomá-
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nyos irodalom lényeges gazdagításával. Hivatásán
egyetemünkön is mindvégig lelkes odaadással csün
gött, tanterméből a tanítványok ezrei kerültek ki,
kik hálásan emlékeznek vissza a fáradhatatlan, lelkes
és humánus tanár áldásos tevékenységére.
Ebben a tanévben fejezte be egyetemi műkö
dését dr. B randt József, a sebészet ny. r. tanára is,
ki egyetemünk alapítása óta annak ny. r. tanárai
közé tartozott. Ha mély nyomokat hagyott az ő
tevékenysége a tudományos irodalom terén is maga
után, hány száz és száz megmentett életért rebegnek hálát a hírneves operateurnek, kinek iskolájából
oly sok jeles tanítvány került ki és működik az
emberi élet, az emberre nézve legdrágább kincs
föntartásán. És mily maradandó dicsőséggel övezik
az ő homlokát azok az alkotásai, melyek e város
ban a humanizmus legkiválóbb intézményei közé
sorakoznak.
Vele egyidejűleg vált meg tanszékétől dr. T erner A dolf, a földrajz ny. r. tanára, ki alma materünk
kötelékében szintén több, mint 30 évén át műkö
dött, említett tanszékén. Szakmájának buzgó műve
lője és tanítójaként lépett vissza működése szín
teréről, kisérve nemcsak a kir. Felség legmagasabb
elismerésétől, ki részére és törvényes utódai részére,
legkegyelmcsebben, a magyar nemességet adomá
nyozni méltóztatott, hanem kartársai és tanítványai
nagyrabecsülésétől is.
De a magyar képviselőház e tanévben bekö
vetkezett újjántakúlása is áldozatot követelt tőlünk.
P isztóry M ór dr., a nemzetgazdaságtan és pénz-
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ügytan ny. r. és a m. pénzügyi jog jogosított
tanára Kolozsvár sz. kir. város első választókerüle
tének országgy. képviselőjévé választatván, szintén
állandó nyugalomba helyeztetését kérte, a mi Ó cs.
és ap. kir. Felségének Bécsben 1905 április 12-érŐl
kelt legfelsőbb engedélyével tényleg be is követ
kezett.
A közgazdaságtudomány régi hírneves műve
lője 1891 szeptember óta működött egyetemünkön,
azelőtt a kassai, a győri és hosszú időn át a pozsonyi
kir. jogakadémia kiváló tanára volt. Szakmája tudo
mányos irodalmát nagybecsű termékekkel gyarapí
totta, melyekből a tudnivágyók sok ezrei merítettek
okulást és segítettek elő mesterük szaktudományá
nak épp oly népszerűvé válását, mint a mily rajongó
szeretettel a lelkes tanárt tanítványai vették körül.
Nyugalomba vonult társaink távozása fölött
érzett fájdalmunkat egyhiti egyrészt az a tudat, hogy
szervezeti szabályaink értelmében őket ezentúl is a
tudománykarok kötelékébe tartozó ordinariusoknak
tekinthetjük, kiknek tudása és tapasztalata még értékesűlhet alma materünk javára, másrészt az, hogy
örökük, az illetékes tudománykarok óhajtása értel
mében, olyan kiváló ifjabb erőkre szállott át, kiktől
egyetemünk és a magyar tudományosság a kelet
kezett hézag méltó betöltését várja, sőt bizton reméli.
A budapesti kir. tudományegyetem kötelékébe
lépett át dr. S zéchy K ároly, a magyar irodalomtör
ténet ny. r. tanára, ki e tanszékét 1890 óta látta
el és nagyarányú önálló kutatásainak termékeiként
jelentkező kitűnő műveivel a nemzeti szellem életé-
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nek a szépirodalmat érintő múltjára oly sokszoros
új fényt vetett.
De nemcsak a szomorúságból kellett fokozott
részt kivennünk. Örvendetes események is merültek
föl a letűnt év folyamában, melyek sorozatát B erzeviczy A lbert ny. közoktatásügyi minister látoga
tása nyitja meg, ki mindjárt hivatalba lépésekor ki
fejezte abbeli kívánságát, hogy egyetemünket, mely
nek ügyeit két évtized előtt, mint ügy osztály főnök,
majd mint államtitkár intézte, megszemlélje és annak
haladásáról, fejlődéséről, de egyben szükségleteiről
közvetetlen szemle és az illetékes tényezőkkel való
személyes érintkezés útján szerezzen tapasztalatokat,
élénk jeléül annak a meleg és benső érdeklődésnek,
melylyel e magas hivatású tudományos intézmény
sorsa iránt, kezdettől fogva viseltetett. Ö Nagymél
tósága 1904 szept. 28.-án este érkezett városunkba
és negyedfél napot töltött körünkben, mely időből
két teljes napot kizárólag egyetemünk intézeteinek
megszemlélésére fordított, kora reggeltől a késő
esti órákig fáradhatatlan buzgalommal járván sorra
kalauzolásom és illetve az intézeti főnökök kalauzo
lása mellett összes tanhelyiségeinket, intézeteinket,
gyűjteményeinket és klinikáinkat és a míg egyrészt
nagy örömének adott kifejézést az újabban bekövet
kezett, meglepő fejlődés, kiváló megelégedésének, a
mintaszerű berendezés karbantartás és rend fölött: sza
kadatlan tanácskozásokat folytatott a még mutatkozó
hiányok mielőbbi és mikénti pótlása iránt, ezzel
adatokat gyüjtvén a jövő tevékenysége érdekében.
Magam részéről, ki itt tartózkodása egész ideje
tj
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alatt szerencsés voltam körében időzhetni, tanúságot
tehetek arról, hogy, még a pihenésre szánt idő alatt
is, folyvást a fejlesztés folytatásáról, a még hiányzó
intézetek mielőbbi kiépítésének módozatairól és sor
rendjéről tanácskozott, bizonyságot tévén minden
szavával arról, mennyire át van hatva ez egyetem
kulturális jelentőségének fontosságától. Látogatásá
nak áldásos eredményét mindjárt érezhettük az oly
égetően szükségessé vált könyvtári építkezés elő
munkálatainak . erélyesebb megindításában, melyek
tanácsunk üléseit ettől kezdve sűrűén, mondhatni
állandóan foglalkoztatták. Bár nehéz szívvel kellett
megnyugodnunk azokban a költség-redukeziókban,
melyeket a könyvtárigazgató és könyvtári bizottság
részéről oly sok gonddal, szakavatottsággal és ritka
buzgalommal előkészített és megtárgyalt terven, a
rendelkezésre kilátásba helyezett födözet elégtelen
sége miatt, keresztülvinnünk kellett; mégis meg
nyugodtunk ezekben, abban a reményben, hogy az
így föl mentit hiányok rövid idő alatt pótolva lesz
nek és hogy, a mi a fő, az építkezés még ebben
az évben meg fog indúlni, a minek bekövetkezését
Berzeviczy minister a leghatározottabban kilátásba
helyezte. Sajnos, a politikai helyzet reménységün
ket meghiúsította. És a legnagyobb aggodalomtól
eltelve vetjük föl a kérdést, minő bajok kútforrásává
válhat ez a végzetes halogatás? Hisz a központi
épületben képtelenül összezsúfolt könyvtári anyag,
melynek rengeteg súlya már az épület biztonságát
is veszélyezteti, ebben a helyiségben, melyet még
folyosókkal és pinczehelyiségekkel is ki kellett egé2
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szíténi, még eddigi állaga szerint is, csak úgy volt
elhelyezhető, hogy az újabb gyarapodás ideiglenes
tető alá hozása végett a melléklépcsőházak zugait vol
tain kénytelen kijelölni, hol a könyvek a fölbontatlan
ládákban hevernek, majd az Arany János-utczai br.
Wesselényi-ház földszintjén béreltem ki, a bővítés
czéljaira, a könyvtárigazgató javaslatára és az egye
temi tanács utólagos jóváhagyása mellett egy lak
osztályt, melynek fölhasználásával a bajokon ideigóráig, úgy, a hogy segíthetünk: de ennek az
állapotnak húzódása kiszámíthatatlan bajokkal fenye
get bennünket, a melyekért felelősséget nem vállal
hatunk. Fájó szívvel és a legnagyobb aggodalmaktól
eltelve látjuk teliát, hogy azok a reménységeink,
melyeket oly közel láttunk a megvnlósúláshoz, az
általános helyzet szírijein egyelőre szintén hajótörést
szenvedtek. Azt azonban hálásan el kell ismernünk,
hogy B erzkviczy minister a legmelegebb jóakarattal
fáradozott ennek a bajnak eltávolításán, a minthogy
tőle, látogatása eredményeképpen, egyébként is sokat
vártunk a további fejlődés előkészítése és keresztül
vitele körül. Várakozásunk ez utóbbi tekintetben is
a megvalósulás stádiuma felé kezdett indúlni. Ez
év április hő 22-éről keltezve leiratot intézett taná
csunkhoz, melyben fölhívta, hogy az Egyetemnek a
Karolina kórházzal kapcsolatos apáczalak és a tüdő
bajosok pavilonjának elkészülte, valamint az egye
temi könyvtár épületének fölállítása után még kielé
gítésre váró építési szükségleteiről a tudománykarok
közreműködése mellett a közel jövő összes szűk ségteteit felölelő, kimerítő építési programmol készít
sen és azt mielőbb terjeszsze föl.
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Tanácsunk nyomban föl is hívta a tudomány
karokat javaslataik kidolgozására és a mily meleg
elismeréssel és hálával gondolunk c fontos lépés
kezdeményezőjére, mely érzelmeinknek a távozott
ministerhez intézett búcsúiratunkban is kifejezést ad
tunk, épp oly hőn óhajtjuk, vajha a viszonyok ala
kulása mielőbb megengedné, hogy a szép terv a
valóság képében kezdjen előttünk megjelenni és
hogy mielőbb tovább haladhassunk azon az úton,
melyet egyetemünk fejlődésére nézve, B erzeviczy
miniszter oly sok jóakaratéi gondossággal jelölt ki.
Örömmel konstatálhatom azonban azt is, hogy
Egyetemünk a lefolyt év egész folyama alatt, ha nem
is éppen a kívánt, de mégis kellő mértékben részesült
abban az anyagi támogatásban, mely mellett főn
tart háttá a hazai tudomány érdekében oly kívánatos
kapcsolatát a külföldi és hazai kultúra amaz ese
ményeivel, melyekből saját fejlődése érdekében részét
kivennie kellett.
E helyen legyen fölemlítve, hogy dr. LukAts
A dole a Budapesten tartott nemzetközi börtönügyi,
F abinyi Rudole a liégi radiológiai, dr. C sengery
J ános és dr. P ósta B éla az Athénben tartott archaeologiai kongresszuson, dr. S zamosi J ános és
dr. C holnoky J enő a magyar orvosok és temiészetvizsgálók szegedi vándorgyűlésén, dr. K enyeres
B alázs a német orvosok és természetvizsgálók
Breslauban tartott, dr. Lóte J ózsee és dr. Rigler
G usztáv a budapesti állatorvosi, dr. M arschalkó
T amás a berlini bőrgyógyászati kongresszuson vett
részt és illetve képviselte egyetemünket, dr. U dran2*
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László pedig a lissaboni nemzetközi orvosi
kongresszusra küldetett ki.

szky

De az Egyetem ■belső élete is akként folyhatott
le, hogy jelentős lépést tehetett tovább azon az úton,
melyen haladva, a magyar nemzet jövendő nagysá
gát szolgálnia kell.
Tanácsunk 9 rendes és 10 rendkívüli ülésben
igyekezett mindazokat az intézkedéseket megtenni,
melyek a tudomány és oktatás összérdekeit szol
gálják és a melyek közül nem egy (ezúttal nem
részletezhető) emelkedik ki az Egyetem adminisztráczíójára gyakorolt jelentőségénél fogva, a mint
ezt a jövő bizonyára tényszerűleg is ki fogja mutatni.
Világos azonban, hogy e belső élet mikénti
alakúlásánál mindenek fölött az Egyetem tanítótes
tülete és annak ifjúsága képviselik a döntöleg ható
tényezőket.
Tanári karunk említett kivált tagjai helyébe,
legnagyobb részt már a lefolyt tanévben, újabb, ifjú
erők neveztettek ki.
■
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a J°g~ és államtudományi karhoz dr.

B alogh A rthur kereskedelemügyi miniszteriumbeli

titkár és budapesti egyetemi magántanár, Ö cs. és
ap. kir. Felségének Budapesten 1904. évi decz. 5-röl
kelt legmagasabb elhatározásával a politika,
dr. N avratil Á kos, budapesti egyet, magánés kassai m. kir. jogakad. ny. r. tanár, a Felség
Ischlben 1905. aug. 11-éről kelt legfelsőbb elhatá
rozásával a nemzetgazdaságtan és pénzügytan ny. rk.;
dr. S omló B ódog nagyváradi kir. jogakad. ny.
r. és kolozsvári egyet. m. tanár, a Felség ugyanott
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aug. 12-éről kelt legfelsőbb elhatározásával, a jog
bölcsészet és tételes nemzetközi jog ny. rk. tanárává ;
Az orvosi karhoz Ő Felségének Ischlben 1905.
aug. I I-éről kelt legf. elhatározásával, dr. M akara
L ajos budapesti egyet, magántanár és a szt.-Margit
kórház rendelő főorvosa a sebészet ny. r. tanárává
neveztetett ki.

A b ö lcsészetn yelv- és történettudományi
karhoz Ö cs. és ap. kir. Felségének Becsben, 1905.
íebruárius hó 4-ről kelt legmagasabb elhatározásával
dr. C holnoky J enő budapesti egyet, magántanár és
adjunctus az egyetemes és összehasonlító földrajz
ny. r. tanárává; végűi a matti. és természettudo
mányi karhoz Ő Felségének Schönbrunnban 1904.
évi okt. 10-ról kelt legf. elhatározásával dr. P feifer
P éter kolozsvári egyet, in., tanár és adjunctus a gya
korlati fizika nyilv. rendkívüli tanárává neveztetett ki.
Örömmel üdvözöljük a jelen alkalommal is a
mi körünkben új collégáinkat, kik mindannyian korra
nézve még ifjú, de érdemekben gazdag művelői a
tudománynak és már megelőzőleg oly határozott
bizonyítékait adták annak a rátermettségnek, mely
től nehéz, de magasztos hivatásuk betöltése függ,
hogy bízvást reméljük, miként elismert tudományos
ságuk úgy a hazai tudomány, mint egyetemünk
javára jövő működési körükben is dús gyümölcsö
ket fog hozni.
Magántanári képesítést többen nyertek a tanév
folyamában a tudomány gárdájának ifjú tagjai közül
és az ő jövő munkásságukat is áldást hozónak remél
jük a magyar tudomány és így a magyar haza javára.
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A jog- és államtudományi kar képesítést adott
dr. K atona M óricz pozsonyi jogakadémiai helyettes
előadónak a magyar magánjogból; dr. M ártoneey
M arczkl nagyváradi jogakadémiai ny. rkiv. tanárnak

a kereskedelmi jogból.
Az orvosi kar dr. H evesi Imre tanársegédnek
az orthopaediai sebészetből; dr. V eszprémi D ezső
tanársegédnek a kór-szövettanból; dr. F ilep G yula
tanársegédnek a közegészségtani vizsgálati mód
szerekből ; dr. V eres E lemér tanársegédnek az élet

tanból.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar
dr. Imre S ándor kolozsvári ev. ref. főgynin. tanár
nak a magyar nevelés történetéből; dr. B oros
G ábor erzsébetvárosi állami főgymnasiumi tanárnak

a görög irodalom történetéből.
A matli. és term.-tud. kardr. P alágyi M enyhért
budapesti állami főgymn. tanárnak a természettudo
mányok bölcseleti ismerettanából; dr. F ejér L ipót
correpetitornak a mennyiségtant analysisböl és

analytikus mechanikából.
A másik tényező: az egyetemi polgárság, szám
belileg, az elmúlt tanévben is rohamosan szaporo
dott. Létszáma immár közeledik annak a számnak
tízszereséhez, melylyel Egyetemünk, 33 év előtt,
pályafutását megkezdette. De ez a nagy szám sze
mernyire sem csorbította azt a fényben tündöklő
szellemet és azokat a minden dicséreten fölül álló
hagyományokat, melyek a kolozsvári egyetem ifjú
ságának minden időben ékességei valának. Hazafias
kötél ességtudás, buzgó munkásság és kitartás a
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tanúlmányokban, komolyság és méltóság az ifjúság
minden föllépésében, ezek a jellemző sajátosságok
szállottak itt át tradiczióként nemzedékről nemze
dékre. És az elmúlt tanév hatalmas számú ifjú serge
megmutatta, hogy elődei példájához a legnehezebb
viszonyok között is hű tud maradni. Az ifjúság
szorgalma, mint ezt a tanúi mányi eredményeknek a
függelékekben közlendő számadatai mutatják és a
pályadijversenyek már közzétett eredményei is bizo
nyítják, minden jogos várakozást kielégített. Itt em
líthetem föl, hogy Tanácsunk ebben az évben is
abban a szerencsés helyzetben volt, hogy a „promotio sub auspiciis Rcgis“ kitüntetésére nézve arra
érdemes ifjút hozhatott javaslatba. A szép ünnepély
leírását az Akták külön függeléke tartalmazza. Az
ifjúság magatartása pedig, melyet egyetemi munkás
sága körül, egyesületi életében és minden testületi
mozgalmában tanúsított, általában véve, például szol
gálhat a jövendő időknek. Mert míg egyrészt teljes
komolysággal élt az Alma Mater szentelt csarnokai
ban tanulmányainak, melyeknek rendje általa soha
egyetlen pillanatra meg nem zavartatott, addig más
részt hazafias érzületéből fakadó manifestaczióiban is
önmagához méltó határok között mozgott, egyesü
leti tevékenységével és országos jelleggel rendezett
ünnepélyeivel minden iránta érdeklődő meleg elis
merésére szolgált rá. Legyen elég ebben a részben
ezúttal az országos Kossuth-ünnepélyről megemlé
keznem, melynek alkalmából ifjúságunk a közélet
kiválóságait látta maga körében vendégekül, továbbá
az ezzel kapcsolatosan tartott országos ifjúsági kon-
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gresszusra és az Aulánkban rendezett kiváló sikerű
Bocskay emlékünnepélyre hivatkoznom, melynek ked
ves emléke ét mindannyiunk lelkében, kik abban
részt vevénk.
Az a bizalom pedig, tnelylycl ifjúságunk minden
ügyében és lépésében hozzám fordult, az a jó akarat,
melylyel tanácsaimat, útmutatásaimat ö rá nézve is
nehéz viszonyok között fogadta és fölkarolta, min
denha hálára kötelez és csak fokozhatja iránta mindig
érzett szeretetemet és becsűlésemet. Benső érintke
zésünk örökre kedves emlékét viszem hivatalszo
bámból magamma! és ha van valami, a mit sajnál
nom lehet, ez csak az, hogy nagy el foglal tatásom
csökkentette azt a rendelkezésemre álló szabad időt,
melyet mindig igyekeztem az ő körükben eltölteni.
Az ifjúsági egyesületek élete is bizonyos lendü
letesebb fejlődést árúi el a lefolyt tanév folyamában.
Ezeknek anyagi helyzetéről az akták külön függeléke
számol be. Az ifjúság helyzetére lényeges kihatással
biró intézmények, mint a Diákasztal és létesítendő
Diák-otthon ügyét az ezek ápolására hivatott orgá
numok azzal a szeretetteljes érdeklődésből fakadó
buzgalommal karolták föl, melynek máris oly szép
eredményei mutatkoznak. Tanácsunk pedig készsé
gesen ragadott meg minden alkalmat a tőle elvár
ható támogatás nyújtására.
Az idő rövidsége szabta szűk keretek nem
gátolhatnak meg abban, hogy különösen is ki ne
jelentsem meleg hálámat dr. P osta B éla kartársam,
mint a Diákasztal felügyelő bizottságának elnöke
és a vezetése alatt működő bizottság iránt azért az
önfeláldozó, odaadó tevékenységért, melylyel ezt a
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nagyjelentőségű intézményt oly szép virágzáshoz
juttatták, oly körülmények között, midőn mint az
elnöki jelentésből kitűnik, nemcsak a társadalom
érdeklődése és áldozatkészsége kezdett megcsap
panásra vallani, hanem e mellett, sajnos, az ifjúság
is az intézmény fejlesztése körül rá váró hivatást
félreértve, a Diákasztal szövetség azelőtt oly áldásos
nak bizonyult tevékenységét hamis irányba terelte,
a mi végső eredményben a szövetség feloszlatásának
elrendelését vonta maga után.
A felügyelő-bizottság odaadó buzgalma azon
ban, egymagában is, hatalmas föllendüléshez segí
tette a Diákasztalt, a mit fényesen igazol az az
eredmény, hogy az étkezők száma az I, félévben
360-ig emelkedett, a mi a berendezés bővítését
vonta maga után, melynek költségei immár szintén
törlesztve vannak. Még jelentősebb gyarapodását
képezi Mensánknak a Petőfi- és Egyetem-utczák
sarkán levő, ú. n. „kőfaragó telek“ megszerzése,
melyet Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósága aján
dékozott az egyesületnek. A nemes város áldozat
készsége mély hálával tölt el bennünket és most
már csak egy további kis területnek föltételül kitű
zött, sajnos azonban a törvényszerű kisajátítási eljárás
megindítását föltételező megszerzése állja útját az
építkezés megkezdésének, melynek a már kész és
minden tekintetben kitűnő tervek szerint bekövet
kezendő befejezésével Diákasztalunk saját hajlékába
fog bevonulhatni.
A Diák-otthon ügye is előbbre jutott egy lépés
sel. Most egy éve ismertette ezen a helyen elődöm,

26

beszámolójában azt a nagyszabású tervet, melyet a
Diák-otthon megalapításának és fejlesztésének módo
zataira nézve oly ritka ügyszeretettel és a legapróbb
részletekre kiterjedő gondossággal alkotott, és a
melyet, rectori jogával élve, az állami hozzájárulás
biztosítása végett, de egyben tanácsunk véleményé
nek beszerzését is kérve, a közoktatásügyi kormány
hoz föl térj esztett, időközben azonban a Tanács színe
előtt is megismertetett. Tanácsunk már ekkor öröm
mel tette magáévá az irányadó elveket, hálás köszö
netét mondván az előterjesztést tevő prorectornak
úgy a nyújtott fölvilágosításokért, mint buzgó és
lankadatlan fáradozásaiért, melyekkel a Diákotthon
ügyét oly hathatósan és sikeresen a kedvező meg
oldás felé juttatni törekedett.
Most már a Minister úr is lekiildte a tervet
Tanácsunkhoz tárgyalás végett és bár nagyobbmérvű
állami hozzájárulást, egyebek mellett annál az oknál
fogva sem helyez kilátásba, mert a városunkban
lévő és jelentékeny állami segélyben részesülő egyes
felekezeti tápintézetek, szerinte, ugyanazt a czélt szol
gálják : remélem Tanácsunk meg fogja győzni a
felsőbb hatóságot arról, hogy épp az a körülmény,
miként a Diák-otthonok ügye egészséges alapon és
oly módon váljék megoldhatóvá, mely mellett azokra
az egyetemi hatóság közvetetlen fölügyeleti joga
megfelelően érvényesülhet, egyenesen megköveteli,
hogy az állami támogatást legelső sorban és a legna
gyobb mértékben épp a létesíteni szándékolt intéz
mény javára kell megadni.
Kiemelkedő fontossággal bír ifjúságunkra nézve
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az egyetem keblében fönnálló tornavivó intézet
rendeltetése, mely az egészségügyi követelményeket
a legteljesebb mértékben kielégítő berendezésével és
mintaszerű, fölszerelésével, az ifjak anyagi megter
hel tetése nélkül módot nyújt arra, hogy a testet
edző, a szervezet ruganyosságát, ellenálló képessé
gét és munkabírását fokozó sportokhoz könnyű
szerrel hozzájuthasson és ezzel szabad idejét ön
magára és a közre nézve legüdvösebb módon érté
kesíthesse. Sajnálattal kell azonban megemlítenem,
hogy bár kétségtelen javulás mutatkozik, mégis a
közel harmad fél ezer főnyi ifjúságnak nagyon csekély
töredéke igyekezett ennek az áldásos intézménynek
hasznát a maga javára fordítani. Vajha a következő
ifjú nemzedék szakítana elődei közönyösségével!
Ezek előrebocsátása után, a már közlőitek, ki
egészítéséül, a tanártestületre, az egyetemi hallgató
ságra, az Egyetem költségvetésére, a könyvtárra, a
tiszti és szolgaszemélyzetre nézve a következő adato
kat kívánom összefoglalni.

Az üresedésbe jutott tanszékek teendőinek ellá
tása többrendbeli helyettesítést tett szükségessé. Így:
A jog- és államtudományi karban a f. tanév
l. felében a politika tanszékét dr. Kiss M ór ny. r.
tanár; a jogbölcsészetét mindkét félévben dr. Ó v á r i
K elemen ny. r. tanár; a nemzetközi jogét ugyan
csak mind a két félévben dr. Lukács A dole ny. r.
tanár; a pénzügytant a f. tanév II. felében dr.
K osutány Ignácz ny. r. tanár; a nemzetgazdaság-
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tanét ugyancsak a f. tanév [I. felében dr. B alogh
A rthur ny. rk. tanár látta el.
Az orvosi karban a tanév mindkét felében a
sebészeti tanszék helyettesítésével dr. H evesi Imre
m.-tanár bízatott meg.
A bölcsészet-, nyelv- és történettud. karban a
magyar irodalom tanszékének helyettesítésével dr.
H araszti G yula ny. r. tanár; a magyar nyelvészeti
tanszék helyettesítésével a Il-dik félévben dr. C sengery J ános és dr. B álint G ábor ny. r. tanárok
bízattak meg.

A tanárok közűi újabb korpótlékok élvezetébe
a következők léptek;
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr.
dr,
dr.
dr.
dr.
dr.

Jancsó György a 4-ik,
Klupathy Antal a 4-ik,
Kenyeres Balázs a 2-ik,
Lechner Károly a 3-ik,
Hoor Károly a 4-ik,
Purjesz Zsigmond az 5-ik,
Schilling Lajos a 4-ik,
Bálint Gábor a 2-ik,
Vályi Gyula a 4-ik,
Apáthy István a 3-ik,
Szádeczky Gyula a 2-ik,
Richter Aladár az 1-ső,
Borbás Vincze a 2-ik.

A tanárok hirdettek az első félévben összesen
173 tárgyból heti 591 órát; a II. félévben 171
tárgyból 592 órát. Ezekből nem tartatott meg egy
előadás heti 2 órában. (L. 5. függelék.)

2Í)

A tanszemélyzet a tanításon kívül jelentékeny
irodalmi munkásságot fejtett ki. (L. 2. függelék.)
A tanárok munkásságának elismerésére szol
gáltak azok a kitüntetések és megbízatások, me
lyekben egyesek részesültek. íg y :
Dr. S zamosi JAnos és dr. F abinyi Rudolf ny.
r. tanárokat Ö csász. és ap. kir. Felsége az udvari
tanácsosi ez ímm el tűntette ki. Dr. T erner A dolf
ny. r. tanárnak nyugalomba vonulása alkalmából
Ö cs. és ap. kir. Felsége „újfalusi“ elönévvei a
magyar nemességet adományozta. Dr. K enyeres
B alázs ny. r. tanár a német orvosok és természet
vizsgálóknak Breslauban tartott; dr. Riüler G usztáv
és dr. Lóte József ny. r. tanárok a Budapesten
tartott állatorvosi; dr. U dránszky László ny. r.
tanár a Lissabonban tartandó nemzetközi orvosi; és
dr. M arschalkó T amás ny. r. tanár a Berlinben
tartott nemzetközi bőrgyógyászati congressusra kül
dettek ki. Dr. C sengerí J ános és dr. P ósta B éla
ny. r. tanárok az Athénben tartott nemzetközi archeo
lógiái congressuson vettek részt. Dr. S zamosi J ános
és dr. C hoi.noky J enő ny. r. tanárok, a magyar
orvosok és természetvizsgálók szegedi vándorgyű
lésére küldettek ki.
Dr. A páthy István ny. r. tanárt a brüsseli
Akadémia tiszt, kültagjának választotta.
Dr. S zádeczky G yula ny. r. tanárt a nmélt.
vallás- és közokt. Minister 1904. aug. hó 21-én
69697 sz. rendelettel a nagyenyedi ev. ref. fögymnasiumnál 1904 évi szeptember 10-én tartott pótló-

és javító-érettségi vizsgálatokra kormányképviselőül
küldte ki.
Dr. S zádkczky G yula ny. r. tanárt a mii. val
lás és közokt. Minister 1904. nov. 16-án 95056 sz.
rendeletben a nagyenyedi ev. ref. fogyninasiutn 1904
évi decz. 21-én megtartott pótló és javító érettségi
vizsgálatokra kormányképviselőnek küldte ki.
Dr. Szádiiczky G yula ny. r. tanárt a nm. val
lás és közokt. Minister 1905 május 18-án kelt 39903
sz. rendeletével a zilahi ev. ref. főgymnasiumnál 1905
június hó 15—-17 napjain megtartott érettségi vizs
gálatokra kormányképviselőül küldte ki.
Dr. S zádlxzky G yula ny. r. tanárt a m. kir.
földmivelésügyi Minister 1905 május hó 19-én
sz. rendelettel megbízta, hogy a m. kir. föld
tani intézet számára 1905 évben földtani vizsgá
latokat teljesítsen.
Dr. Richtkr A ladár ny. r. tanárt a m. k. Cultusminister az 1903—4. tanévben a lippai s a nagyröczei, az 1904— 5. tanévben a miskolczi s a kassai
állami felső kereskedelmi iskolák érettségi vizsgála
tainak a vezetésével bízta meg. ~~ Az igazságügyi
kormány fölhívására megvizsgálta a topánfalvi m. k.
járásbíróság és telekkönyv elgombásodott iratait és
arról szakvéleményt adott.
Dr. B alogh Á rthur ny rk. tanárt a magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjává választotta.
Dr. S zamosi J ános a) mint az országos köz
oktatási tanács tagja, megbízatott, hogy a szabadkai
községi fögyinnasiumban a görög, latin és görög
pótló tanítás eredményét figyelje meg és tegyen
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róla jelentést; b) az illető főigazgató helyett elnökölt
a nagyváradi fogyninasiumban és a főiskolában.
Dr. S zádhozky Lajos kormányképviselő volt a
debreczeni ev. ref. főgymnasinm érettségi vizsgálatán;
tagja volt a Rákóczi és társai hamvai hazahozatalára
alakított országos bizottságnak.
Dr. M árki S ándor-í a kolozsm egyei tanítók
egyesülete tiszt, taggá s az Eötvös-alap (országos
tanítói segély egyesület) a tanítók házainak igazgató
tanácsába taggá választotta.

Dr. S chnhli.hr István megbízatott a közokt.
ministerium részéről az 1904/5. tanévre az állami
felügyelet gyakorlásával: a szászvárosi és sepsi
szentgyörgyi ev. ref. gymnasiuniók és az erdélyrészi
ág. h. ev. segesvári, medgyesi, brassói, nagyszebeni
és szászsebesi középiskolák fölött. — A kormányt
képviselte: az ág. h. ev. rozsnyói és a protestáns
rimaszombati fogyrnnashunokon tartott érettségi vizs
gálatokon.
Dr. C sen ti éri J ános megbízást kapott, hogy
mint fő igazgató-helyettes látogassa meg a maros
vásárhelyi és csíksomlyói kath. fögymnasiiírnokát.
Kiküldetett a kormány egyik képviselőjeként az
athéni nemzetközi archaeologiai kongresszusra és
ott felolvasást tartott az archaeologiának és művé
szettörténetnek a középiskolában való tanításáról.

A hallgatóság viszonyait illetőleg: Az összes
létszám az I. félévben 2290, a II.-bán 2145 volt.
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Tandíjmentességet élvezett: az I. félévben egé
szen 173 hallgató, félig 125 hallgató 19.016 kor.
50 fiit. összegben; a II. félévben egészen 212 hall
gató, félig 142 hallgató 21.513 korona 50 fillér
összegben.
Ifjúsági egyletek működésére vonatkozó adatok
a 3 6 --40. szám alatti függelékekben vannak fel
tüntetve.
111.
Az Egyetemre fordított kiadások 1,663.673
koronát tesznek ki. Megjegyzem azonban, hogy a
23. és 24. számú függelékben felsorolt kiadásoknak
csak egy része fedeztetett az 1905. évi állami költség
vetésben előirányzott Összegből.
IV.

,

Az egyetemi könyvtár gyarapodását és állagát
a 25. számú függelék tünteti föl.
V.
A tiszti és szolgaszemélyzet körében felmerült
változások. — B alogh János egyetemi tanácsjegyző
nyugalmaztatok s a tanácsjegyzöi teendők ellátására
S zemler J enó min. segéd titkár küldetett ki. J uhász
S ándor rectori írnokot irodatisztté léptettem elő.
G ürtler K ornélT kertészszé neveztem ki. Szolgává
kineveztem az állat- és összehasonlító bonczolástani
intézethez Batiz Ferenczet. A szolgaszemélyzetből
meghalt Orbán János, az orvosi kar nyugalmazott
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pedellusa és Bria József, a növényrendszertani inté
zet szolgája.
Kötelességemnek ismerem végűi dr. Kóváry
LAszLó-nak, Egyetemünk tiszteletbeli bölcs, doctorának itt a nyilvánosság színe előtt is köszönetét
mondani azért, hogy alapítványának gyarapítására
ez évben is 200 koronát adományozott.

Minden egyéb részletekre nézve azok a szám
adatok adnak tüzetes és hű fölvilágositást, melyeket
az alábbi függelékek tárnak föl.
És ezzel a nyilvánosság színe elölt is leteszem
azt a díszes tisztséget, melyet kartársaim örökre
lekötelező bizalmából a lefolyt tanévben betölteni
szerencsés voltam. Szivemben hálával telve válók
meg e helytől, egyetemünk életének összes tényezői
iránt, melyek működésemben oly hathatósan támo
gattak.
És most átadom tisztem jelvényét kedves kar
társamnak: S zabó DéNES-nek, kit a választó-testület
egyhangú bizalma hívott meg helyemre. Ha méltó
aggodalom töltötte el lelkemet, midőn egy év előtt
ezt a széket elfoglaltam, szivemben reménységgel
távozom arról, midőn tisztségemet oly férfiúnak adom
át, kinek nagy tudásától, erélyétöl, lankadatlan buz
galmától és egyetemünk ügyei iránt mindenha tanú
sított meleg szeretetélöl bízvást remélhetjük egye
temünk jövendőjének üdvös irányítását. Az Ég áldása
kísérje munkásságát. Legyen az eredményekben gaz
dag Alma Materünk és a haza javára!
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1. FÜGGELÉK.

Sub auspiciis Regis doctorrá avatás az
1904/5. tanévben.
Je g y ző k ö n y v .

Fölvétetett a Kolozsvári Magyar Kir. Ferencz József
Tudományegyetem Tanácsának 1905. évi márczius hó 11-én
Dr. Zsilinszky M ihály m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszteri államtitkár úr ö Nagyméltóságának, mint Ö
császári és apostoli királyi Felsége legmagasabb személye
képviselőjének jelenlétében, dr. P ordea G yula államtudo
mányi doctorjelöltnek, „Sub auspiciis Regis“ történt föl
avatása alkalmával tartott ünnepélyes diszüléséről.
Jelen vannak :
Dr. Kiss Mór, Rector, mint elnök.
D r. S chilling Lajos , helyettes prorector.
D r.
D r.
D r.
D r.

K lupathy Antal ,
K enyeres B alázs,
P ósta B éla,
F abinyi R udolf,

Dr.
D r.
D r.
Dr.

Kosutány Ignácz, i |j
H oór Károly,
|£
Vajda G yula,
íÿ
S chlesinoer Lajos ,

J|[

Jegyzett :
S zemler J enó , miniszteri segédtitkár, az egyetemi tanács
jegyzője.

Az egyetemi Tanács bevonulván az Aulába,
Elnök az alábbi beszéddel nyitotta meg a nyil
vános díszülést:
3*

3(1
T ekintetes E gyetemi T anács !
T isztelt Ü nneplő G yülekezet!

Az emberiség erkölcsi világrendjének egyik
alapköve az érdem elismerése és jutalmazása
és az az ünnepi aktus, mely bennünket össze
gyűjtött, a nagy világrend említett törvényének
egyik legszebb megnyilvánulása a tudomány
művelésére és terjesztésére hivatott Egyetem
életében. A nemzetek állami berendezkedésének
monarchikus formája a fejedelemben személye
síti meg a nemzet államiságát, benne látja az
igazság forrását, melyből az érdem elismerésé
nek fakadnia kell. A böcs Uralkodó, ki egye
temünket legmagasabb Nevének viselésével
ajándékozta meg, intézménynyé és ezzel neme
sen buzdító példává tette az ifjú kitartó, odaadó
törekvésének jutalmazását, mely a mostani alka
lommal egyik legkiválóbb tanítványunk sze
mélyére nézve fog végbemenni. Midőn e vég
ből a mai ünnepi közgyűlést megnyitom, —
üdvözlöm Egyetemünk Tanácsát, Tanári testü
letét, üdvözlöm P oroea G yula doktorjelölt urat
és üdvözlöm mindenekelőtt Egyetemünk díszes
vendégkoszoruját, melynek azért, hogy jelen
ünnepélyünk fényét is megjelenésével emelni
szíveskedik, hálás köszönetét mondok, és föl
kérem a jog- és államtudományi Kar ez idei
nagyságos dékánját: D k. Klupatmy Antal kar
társunkat, hogy szíveskedjék a mai promotio
sub auspiciis ügyet előterjeszteni.
Dií. K lupathy Antal felolvassa a jog- és
államtudományi karnak P ordea G yulá- tb vo
natkozólag lett javaslatát és az egyetemi Tanács
nak erre vonatkozó előterjesztését, valamint a
vallás- és közoktatásügyi m. kir. mimster úrnak
a legmagasabb királyi elhatározásról szóló le
iratát.
A Tanács a Miniszter úr leiratából öröm
mel értesülvén arról, hogy az ülést Ö császári
és apostoli királyi Felsége legmagasabb sze
mélyének képviseletében D k. Zsilinszky M ihály
vallás- és közoktatásügyi m. királyi miniszteri

államtitkár úr Ö Nagy méltósága fogja megje
lenésével szerencséltetni, — elnök fölkéri Dr.
S chju .ino L ajos helyettes prorectort és Dr,
K ujpatmy A ntai. jog- és államtudomáiiykari
dékánt, hogy ö Felsége képviselőjét az illés
megnyíltáról értesítsék, az ülést pedig a kül
döttség visszaérkeztéig fölfüggesztette, mire az
Egyetem tanácsa a királyi képviselő fogadása
végett a teremből eltávozott.
Elnök a megérkező királyi képviselőt az
előirt módon fogadja, öt a részére fentarlotl
díszhelyre vezeti, és olt a következő beszéddel
üdvözli:
N agyméltóságú Királyi Képviselő Ú r !

A közfelfogás azt hirdeti, hogy fejedelmek
minden szava történelem. Ha valahol, úgy az
Alma Mater e szentelt csarnokában valóban át
kell érezníink ama kijelentés igazságát. Mert
hisz az Egyetem életében igazán kiemelkedő
esemény az, midőn a királyi Felség képviselő
jének ajkairól elhangzik a királyi szó, melylyel
az Uralkodó atyai gondossága egy derék ifjú
hoz fordul, hogy öt megjutalmazza és további
életpályájára lelkesítő buzdítással lássa el. Ránk
nézve pedig csak fokozhatja a mai ünnep je
lentőséget az a már önmagában véve is örven
detes körülmény, hogy a királyi ige hirdetőjeként immár hetedik Ízben, Nagy méltóságodat
tisztelhetjük körünkben.
•
Szeretettel és hálával köszöntjük tehát
Nagyméttóságodat és kérjük, hogy kegyesked
jék megengedni, hogy a mai promotio „sub
auspiciis Regis“ ünnepélyét megkezdhessük.
Az üdvözlő beszéd végeztével az Egyetem
Tanácsa helyét újból elfoglalván, Elnök fölszó
lítja jelöltet, köszönetének elmondására.
A jelölt a számára kijelölt helyről a királyi
képviselő felé nehány lépést tevén, a következő
köszönetét olvassa:
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NAGYMÉLTÓSÁGÚ

X

KIRÁLYI

KÉPVISELŐ

ÚR!

A legmélyebb hódolattal járulok Nagyméltóságod, mint Felséges Urunk és Királyunk
legmagasabb személyének képviselője elé. Meghatott lelkemben soha nem enyésző hálával
köszönöm a kegyet, hogy Uram és Királyom
engem a mai kitüntetésre méltat. Örömtől magasztosultan, igaz szívből fogadom köszönetem
zálogaként, hogy teljes életemben mindig, minden törekvésemet mint hü alattvaló, Királyom
szolgálatára, szeretett hazám javára és dicsőségére fogom szentelni. I l j l j c l ^ y ^ a ^ ^ ^ t b ^ - ^ ^
Miután jelölt helyére visszatért, elnök
fölszólítja, hogy értekezését olvassa föl.
Jelölt a fölolvasó asztal mögé állván, „A
női munkáskérdés" czímű értekezését fölolvassa.
Ennek befejezte után, előbbi helyére viszszatér és az elnök fölhívására a szabályszerű
esküt, az Egyetemi Tanács jegyzője által olvasott minta szerint, leteszi.
Ezután D R . K L U P A T H Y A N T A L , a jog- és
államtudományi kar decanusa doktorrá avatja
és az Egyetem Tanácsa a szokásos módon
doktorrá fogadja.
Erre jelölt ismét visszatér helyére, doktorrá avatását megköszöni, elnöktől a doktori
oklevelet átveszi és annak fölszólítására a királyi képviselő elé járul.
Nagyméltóságú D R . ZSILINSZKY M I H Á L Y ,
vallás- és közoktatáságyi m. kir. miniszteri államtitkár úr, mint Ö császári és apostoli királyi
Felségének képviselője, a gyürü átadása alkalmával a következő beszédet intézi a jelölthez:
A legmélyebb alattvalói hódolattal és hazafias örömmel jelentem meg e Tudományegyetem mai lélekemelő ünnepélyén ; megjelentem
Ő császári és apostoli királyi Felségének küldötteként azon legmagasabb megbízással, hogy
az előttünk álló jeles ifjúnak, a tanulói pályán
szerzett érdemei elismeréseül, átadjam a királyi
Felség legszebb ajándékát.
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Nagyjelentőségű eszmék és felette Örven
detes tanulságok fűződnek mai ünnepeltünk
felavatásához. A felavatott ifjúnak bölcsőjét sze
génysorsíi, érdemes papi család egyszerű haj
lékában ringatták. Az első altató dal, melyet
gyermekkorában hallott, nem a magyar nép
költészet terméke volt, — és az első betű,
melyet az iskola padján leírt, valószínűleg nem
Árpád nyelvének értelmét fejezte ki.
És ime, a vallás-erkölcsi alapon jó irány
ban folytatott nevelés, a lélek tehetségeinek
összhangzatos fejlesztése, a hazafiság és huma
nitás eszméinek bölcs összeegyeztetése, tanul
mányainak végén oly kiváló ifjút tüntet fel
előttünk, a kit e Tudományegyetem tanári ka
rának ajánlatára a koronás király érdemesnek
talált arra, hogy sub auspiciís Regis avattassák
fel tudorrá!
Érdemes volna a mai dicsőség napjáig
elvezető tanulói pályának részleteit, nehézségeit
és a felmerült nehézségek legyőzésére fordított
szellemi és erkölcsi erőfeszítésnek mértékét és
fokozatait ismerni. Bizonyára érdekes és tanul
ságos lélektani momentumok tárúlnának lelki
szemeink elé. De ez ünnepélyes pillanatban f
legyen elég csak két nagy tanulságot levonni
a magyar és nem magyar ajkú tanulók számára
egyaránt.
Az első tanulság az, hogy hazánkban, nyelv
és vallás különbség nélkül, minden egyes ifjú
kivívhatja társainak és elöljáróinak szeretetét
és becsülését egyéni érdemei által. Nem fényes
név, nem előkelő születés és nem magas rang,
hanem igazi tehetség, szorgalom és hazafias
jellem az, mely mindenkinek biztosítja a jók
és nemesek elismerését.
A másik tanulság pedig az, hogy a mi
soknyelvű hazánkban, nyelv- és valláskülönb
ség nélkül, mindenkiből hű és honszerető pol
gár lehet, ha minden körülmények között teljesíti
hazafias kötelességét.
Nem hangzatos jelszavak, nem külső jel
vények, nem izgató szónoklatok és a néptö-
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megek szívét és szeméi megvesztegető fényes
felvonulások után ítéljük meg a hazafiságot,
liánéin szép és nemes cselekedetek után.
Nemzetünk története és nagyjaink példája
mutatja, hogy nem az mozdítja elő ennek a
jobb sorsra erdemes magyar nemzetnek egy
ségét, nagyságát és boldogságát, a ki a szá
zadok óta köztünk elő nemzetiségeket ingerli,
kicsinyt] és gyalázza, ezzel a gyülölség romboló
tüzet tovább terjeszti, hanem az, a ki szeretettel
magához emeli, neveli őket, tettekben nyilatkozó
polgári erényekkel, jó példával jár elől, a ki
értelmi fölényével, érzelmi nemességével, erköl
csi jellemével, erős hitével és meggyőződésével,
szóval: szellemi összes tehetségével akar cs tud
vonzó, hódító és egyesítő erőt gyakorolni hon
fitársaira 1
Az igazi haza fiság csalhatatlanul csak köz
hasznú tettekben nyilvánul; a közhasznú tettek
pedig a s z í v tiszta forrásából fakadnak, abból
a hozzáíérliétien mély, ülokleljes érzelemből,
mely ép oly láthatatlan, mint a delejtü ereje,
de azért minden körülmények közölt, búban
és örömben, veröfényben és viharban csak egy
irányt mutat. Igen, ez a tílokteljes szent érze
lem az, mely ne in tűr el külső kényszert és
erőszakot, melyet durva kézzel nem lehet más
irányba hajlítani; de, ha rokonérzelcmre, sze
rétéire és méltányosságra talál; ha az, a mi
neki szent, másnál is tiszteletben tartatik, akkor
önkénytelenűl összetartó és összeforrasztó lát
hatatlan erővé válik, mely — mint a delejtü —
minden körülmények között egyfelé irányítja
a honílkeblekct, A hol ez a biztos alapon
nyugvó hazafisúg vau meg, ott a nemzet min
denkor elég erős lesz arra, hogy betöltse azt
a hivatását, melyet történelmi hagyományai és
nemzeti nagy czéljai előírnak.
Nagy czélokat csak egyetértéssel és közös
erővel lehet megvalósítani. Viribus unitis! Ez
jelszava a mi koronás királyunknak is, a ki
nagy birodalmának széthúzó elemeit oly bámulatraméltó bölcseséggel tudja összetartani, a ki
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nagy, országos gondjai között sem feledkezik
meg a magyar ifjúság haladásának ily irányú
előmozdításáról.
ö n , ifjú barátom, azon kevesek köze tar
tozik, a kik a királyi Felség kiváló kitüntetésé
ben részesülnek ; otthoni magaviseleté és tanulói
pályáján kifejteti tudományos tevékenysége foly
tán a mai szép ünnepélynek központjává lö n ;
és én szerencsésnek érzem magamat, hogy
Icgkegyclmcsebb uram, koronás kirátyom legmagasb megbízása folytán ezt a drága köves
gyűrűt azon hő óhajtással nyújthatom át, hogy
azt — mint e mai dicső nap legszebb emlé
két — szent ereklye gyanánt őrizze meg.
Ez a szép nap, mint egy álom, elmúlik,
de emlékét meg kell őriznie élele utolsó lehelIctéig, hogy az lelkesitöleg és erösitöleg hasson
a közélet nehéz küzdelmeiben.
Legyen hü eddig követett útjához, magyar
hazájához, királyához, tudományszakához és
önmagához.
Úgy fogja kisérni Istennek áldása és cmbertársainak őszinte szeretető. Ügy legyen!
A királyi képviselő, beszédének végezté
vel, a király ajándékát, a gyűrűt, az új doctornak átadja, a ki szótlan meghajlás után helyére
visszatér, mire az elnöklő Rector az új doctort
a következőképen üdvözli:
T iszteit D octor U r !

ön elnyerte az ifjú kor munkásságának
legnagyobb jutalmát, a Felség ajándékát, a gyű
rűt, mely már az ősi mythos szerint, a mindenséget fénynyel körülvevő igazság jelképe. És
bizonyára eltörülhetetlen betűkkel lelke mélyébe
véste azokat az imént elhangzott, fenkölt sza
vakat, melyekből megértette, hogy az ¡gazság
jelképe, az a csillogó drágakő nemcsak kitün
tet, hanem kötelez. Kötelezi arra, hogy küzdjön
a tudomány igazságaiért híven, elszántan, oda
adással, férfiúhoz és hazafihoz méltó módon.
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Nemcsak letett ünnepélyes fogadalma kö
telezi önt a haza és embertársai javának elő
mozdítására, ön első sorban a Felség gyűrűjével
van eljegyezve a liazaíiság és humanizmus kul
tuszának.
Kisérje önt, egész életén át, a királyi ige
soha nem halványuló emléke, legyen az önre
nézve a hazaszeretet és a magyar liazaíiság
önfeláldozó érzésének kiapadhatatlan forrása,
[akadjon abból ön által minél dúsabb áldás a
mi édes anyánkra, hazánkra !

Majd fölemelkedvén helyéről, a királyi
képviselő felé fordul s ekként folytatja beszédét:
És most kegyeskedjék Excellentiád, a
Felséges Ur fölkent személyének képviselője
megengedni, hogy Ö Felsége kegyességét, szi
vünket, lelkünket, mélyen átható atyai gondos
kodását az igaz magyar hazafi hűséges érzé
sével megköszönhessük, hogy Ö Felsége királyi
tényének jelen ünneplése alkalmával ismételten
hangoztathassuk, miként e szentelt csarnokban
az egyetemi tanítótestület minden tagjának törek
vése egy czélban forr össze : kutatni és hirdetni
a tudomány igazságait és ezzel előmozdítani a
magyar haza boldogságát, ápolni a hazaszeretetet, nem azt a beszélő hazaszeretetei, mely
tetszetős szólamokban merül ki, hanem azt a
tetterős hazaszeretetei, mely a haza igazi javát
előmozdító hasznos munkásságban nyilvánul
meg, melynek élénken lobogó lángja váltja ki
az ezeréves magyar királyságot, örökre fentartani tudó nemzeti erőt. Oktatni a gondjainkra
bízott ifjak fogékony lelkét, hogy bármi módon
imádják az egy, az igaz Istent, imádságukkal,
a hazaszeretet oltáránál, a magyarok istene előtt
boruljanak le. Mert ezzel mutathatjuk be igaz
hűségűnket, méltó hódolatunkat a jóságos, a
bölcs Uralkodó szentséges személye iránt, kinek
képviseletében hogy Excziád körünkben meg
jelenni kegyeskedett, ezért a jelen ünnep befe
jezésekor is, ismét köszönetét mondunk, han
goztatva a hő kívánságot, mely minden jó magyar
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hazafi keblét dagasztja, hogy ö cs. és ap. kir.
Felsége, legkegyelmesebb Urunk és királyunk,
I. Ferencz József éljen!
Elnök ezután a királyi képviselő emelvénye elé járul és a királyi képviselőt az Egyetem Tanácsával a teremből kikíséri.
Kmf.

2. FÜGGELÉK.

A kolozsvári tudományegyetem tanító
személyzetének irodalmi működése az 1904/5.
tanév alatt.
A jog- és államtudományi karban.
D k. H allkr Károly ny. r. tanár:

„A szép iránti érzék fejlesztése“ a „Dávid Ferencz“
egyesület ünnepi közgyűlésén 1905 febr. 19-én tartott fel
olvasás {Kolozsvár, 1905.).
_
„Emlékbeszéd 1905 márczius 15-én". Ünnepi alkalmi
felolvasás. Kiadta a Márczius 15-iki állandó bizottság.
Kolozsvár, 1905.
„A párbaj, mint a becsületsértés orvosszere“. Az
Országos Diáknagygyülésen tartott felolvasás 1905 márcz.
26-án. Kiadta az Örsz. Diák-Nagygyűlés. Kolozsvár, 1905.
„Az Átalános Polgári Törvényköny“, jelenleg még
érvényes alakjában, jegyzetekkel ellátva, 3-ik kiadás. Buda
pest, Athenaeum. 1905. '
Dr. Ó váry K elemen ny. r. tanár:
„A m agyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűj
tem énye“, V. kötet II. fele. D r. Kolosváry SÁNDOR-ral
együttesen.
D r. F arkas Lajos ny. r. tanár:

„A római jog történelme“ 1. k. negyedik kiadás.
D r. Kiss M ó r : ny. r. tan á r:

1. „Elmélet, gyakorlat és hazai jogoktatásunk re
formja“. Rectori székfoglaló.
2. „A jogról általában“. Adalékok jogi alapfogai-
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maink megállapításához. Budapest. Singer és Wolíner.
Vili. 106 old.
3. „A Magyar Jogi Lexikonában több czikkek.
D r. L ukács Adolf ny. r. tanár:

1.
2.
3.
4.

„A bűnvádi per előkészítő része“. Második kiadás.
„Az esküdtbíróság“. Harmadik kiadás.
„A vád aláhelyezés és közvetlen idézés“.
„A főtárgya lás“ negyedik kiadása.

Az orvosi karban.
Élettani intézet.
1. D r. Veress E lemér m agántanár.

a) Exemple de lutte entre les champs visuels. Archívés internationales de physiologie. I. köt. 136. 1.
b) Sur la natúré de l’irradiatíon. Ugyanott, 138. 1.
c) _Az izommerevedés lefolyásáról. Orv.-természettumányi Értesítő, XXVI. köt. 1. lap.
'
d) Marche de la rígidité dans le muscle strié, Archi
ves internationales de physiologie. II, köt. 138. 1.
2. D r. Reinbold B éla élet- és kórvegytani tanársegéd.

a) Über die Molisch-Udránszky’sche a-Naphtol-Schwefelsaure-Reaktion. Archív f. die ges. Physiologie. Cili. 581 1.
b) A fertőző betegségek önkéntes gyógyulásáról és
a mentességről. Trencsénmegyei természettudományi egye
sület. 25—26 évkönyve, 63. 1,
.
Élet- és körvegytani intézet.
Dr. R einbold B éla tanársegéd külföldi tanulmányútjában a következő munkákat készítette:
a) G. Hüfnér und B. R einbold, Absorptiometrische
Bestimmungen dér Menge des Stickoxyds, die von der
Gewichtseinheit Míthamoglobin gebunden wird. Arch. f.
Physiologie. 1904. évfolyam pótkötet 391. 1.
Ugyanez az értekezés megjelent magyarul Orv.-természett. Értesítő XXVI. köt. 105. 1.
b) E. Abderhalden und B. R einbold, Die Monoaminosauren des „Edestins“ aus Sonnenblumensamen und

dessen Verhalten gegen Pankreassaft. Zeitschr. f. physiol.
Chemie XLIV. köt. 284. I.
Ált. kór- és gyógy tani intézet.
1. D r. Löte J ózsef nyilv. r. tanár:

a) A kísérleti veszettség egy tünetéről (az ú. n. „praemonitoricus láz“-ról). Orvosi Hetilap, 1905. 24. szám.
b) Lieber ein Symptom der experimentellen Lyssa
(das sogenannte praemonitorische Fieber). Centralblatt für
Bakteriologie, XXXIX. köt. 1. szám.
2. D r. KonrAdi DAniel tanársegéd:

I. a) Folytatólagos vizsgálódások a kísérleti ve
szettség tüneteinek és elhárításának ismeretéhez. Érd.
Műz.-Egyleti Értesítő. XXVI. köt. II.—III. fűzet.
b)
Weitere Untersuchungen zur Kenntniss der Sym
ptome und Prophylaxe der experimentellen Lyssa. Cen
tralblatt f. Bakteriologie, XXXVIII. köt. 2. sz.
II. a) Öröklődik-e a veszettség? Erd. Múz.-Egyl.
Értesítő XXVI. köt. II—111. fűzet.
b)
ist die Wut vererbbar? Centrbl. f. Bakteriologie
XXXVIII. köt. 1. sz.
III. A kéz, mint betegségek terjesztője. Család és
Iskola, 1905. évf. 5—6. sz. Jó Egészség, 1905. évf. 9— 10.
szám.
Az intézet vizsgálja a városi vízvezeték vízét bakte
riológiai szempontból.
Kórboncztani intézet.
1. D r. B uday KAlmán tn r .:

Szövettani és bakteriológiai vizsgálatok üszkös szájés garatgyúladásoknál. Orvosi Hetilap, 1905.
2. D r. Veszprémi D ezső m. tanár, I. tanársegéd:
Tenyésztési és állatkísérletek a baciilus fusiformissal
és spirillummal. Budapesti Orvosi Újság, 1904.
U. ez németül: Kultur- und Tierversuche mit dem
Bacillus fusiformis und dem Spirillum. Centralblatt für
Bakterologie etc. Orig. XXXVIII.

47

3. D r. G yergyai Á rpAd II. tanársegéd:
'
A rostonyás tüdögyuladús histogenesiséröl. Orvosi
Hetilap, 1904.
Belgyógyászati klinika.
1. D r. J ancsó M iklós adjunctus és m agántanár:

a) Vizsgálatok a malaria parasiták tovább fejlődésé
ről az anophelesekben. Akadémiai Értesítő, 1904.
Ugyanez. Fólia Haemalologica, 1905. 4° 2.
b) Zur Frage der Infection der Anopheles bei nie
derer Temperaturen. Centralbi. f. Bakterologie XXXVI. Bd.
c) Der Einfluss der Temperatur auf die geschlecht
liche Generationsentwicklung der Malaria-parasiten und
auf die experimentelle Malariaerkrankung. Centralbi. f. Ba
kterologie XXXVIll. Bd.
2. D r. E lker A ladAr 1-sö tanársegéd:
a) A Stenosis mitralis és a baloldali recurrens bénu
lás együttes előfordulásáról. Budapesti Orvosi Újság, 1904.
43. sz.
b) Röntgen-fénynyel gyógykezelt fehérvérűség esete.
Orvosi Hetilap, 1905. 13— 14. sz.
3. D r. M áthé G ábor U-ik tanársegéd:

A torok-garatür nyálkahártyáján és a bőrön mutat
kozó erythema megbetegedések közötti Összefüggés. Or
vos-Természettudományi Értesítő, 1904. XXVI.
4. D r. K olosvAry SAndor klinikai gyakornok:
Ficker-féle Typhus diagnosticum használhatóságáról.
Gyógyászat, 1904. 51. sz.
Ugyanez. Orvos-Természettudományi Értesítő, 1904.
XXVI.
Sebészeti klinika.
D r. H evesi Imre egyet, m agántanár:

1. Radikale Heilung des rachitischen und statischen
Plattfusses mittels Sehnenplastik. Deutsche medizinische
Wochenschrift, 1904. No. 45.
2. Üj inképlo módszer az angolkóros és statikai lúd
talp gyökeres gyógyítására. Orvosi Hetilap, 1905. 7—8. sz.
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3. További adatok az angolkóros és a statikai lúdtalp inképléssel való gyökeres gyógyításához. Orvosi Hetilap, 1905. 11. sz.
4. A deformitások gyógyításának irányelvei. Budapesti Orvosi Újság, 1905. 14. sz.
5. Gasser-dúcz kiirtás végleges koponyacsont resectióval. Budapesti Orvosi Újság, 1905. 111. évf. Sebészet
melléklet 2. sz.

Ideg- és elmegyógyászati
1.

DR.

LECHNER

KÁROLY

klinika.

ny. r. tanár:

a) A reflex szerepköre az élő nyelvek kifejlődésében.
Nyelvészeti tanúhnányok, 1905. évf. I. füzet.
b) A magyar philosophiai lexikon számára munkában psychophysiologiai és psychopathologiai czikksorozat.
2.

DR.

HEGYI

MÓZES

egyet, tanársegéd:

Hysteria virilis esete. Előadás az Erdélyi MúzeumEgylet Orvos-Természettudományi szakosztályában.
3.

DR.

FABINYI

RUDOLF

egyet, tanársegéd:

a) A vibratio-érzésről. Erd. Múz. Orvos-Természettud.
Értesítő, 1905. évf.
b) Zur syphilitischen Erkrankung der Basalarterien
des Gehirns. 'Journal für Psychologie und Neurologie,
1905. évf.
4 . D R . L U K Á C S H U G Ó egyet, tanársegéd:
A paralysis progressiva kórtanához. Klinikai fűzetek,
1904. évf. XII. fűzet.

Törvényszéki orvostani
DR.

KENYERES

BALÁZS

intézet.

e. ny. r. tanár:

Der Stand der gerichtlichen Medizin in Ungarn.
Előadás. A német orvosok és természetvizsgálóknak 1904.
év szeptember hónapjában Breslauban tartott 76-ik gyűlésén.
Das Sammeln des Materials für den gerichtlich medizinischen Unterricht. Die Bedeutung der Photographien
und Röntgenaufnahmen in der gerichtlichen Medizin.
Előadás. A német orvosok és természetvizsgálóknak 1904.
év szeptember hónapjában Breslauban tartott 76-ik gyűlésén.
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Közegészségtani intézet.
1. D k. R ígler G usztAv ny. r. tanár:

Die Bäder und Kurorte Erdély’s. (Comptes Rendus
de XIV. Congrès International de Médecine, Madrid : Sec
tion d’ Hygiene; 421—427. lap.)
2. D r, RigI-f. r G usztAv ny. r. tanár es D r. F ilep
G yula m agántanár, tanársegéd :

Uebcr den hygienischen Wert der Beleuchtung mit
Gasglühkörpern. (Ugyanott, 416—421. oldal.)
D r. H öncz KAlmän m agántanár:

Az altatás, különös tekintettel a stomatologiára. Stoinatologiai Közlöny, 1904, évf.
'
D r. Rudas G erö egyet, m agántanár:

1. Gyökértömés elovigyázati készülékkel. Megjelent
a Gyógyászatnak 1904. évi 21. számában.
2. Eine Varietät des Stiftzahnes. Megjelent az Öster
reichische Zeitschrift für Stomatologie. Wien 1904. 11,
füzetében.
3. Demonstration einiger bekannter und weniger
bekannter Präparate aus dem Gebiete der Zahn- und
Knochenhistologie. Megjelent a Deutsche Monatsschrift
für Zahnheilkunde. Leipzig 1904. XXII. évf. deczemberi
füzetében.

A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karban.
D r. Moldov An G ergely ny. r. tanár:

A szerető leírása a román népdalban. Erd. Muzeum
4 és 5 füzet.
D r, S zAdeczky Lajos ny. r. tanár:

a) A bujdosó kuruezok emlékei Törökországban. Meg
jelent a „Századok“ 1904 évf. szept. Ráköczi-fűzetében és
különnyomatban, képekkel).
^
b) Dr. Gróf Kuun Géza emlékezete. Az „Erdélyi
Muzeum“ 1905 évf. 4. füzetében és különnyomatban.
c) A csíki székely krónika. Kiadja a M. Tud. Aka■1

d) Halmágyi István Naplója 1752—69. Kiadja a M.
Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága (sajtó alatt).
e) Kisebb közlemények az „Erdélyi Muzeum“ ha
sábjain.
D r. Márk! S ándor ny. r. tanár:

a) Mátyás király és az iskola. Felolv. a magyarországi
tanítók Orsz.-bizottságának szept. 30. diszgyülésén Kolozs
vár, 1904. 8r. 14 lap. (Család és Iskola, 15. sz., Nemz.
Hírlap, 151—2. sz. A magyar tanítók orsz. bizottságának
hív. értesítője, 9. sz. Németül: Pester Lloyd, 238. r. sz.)
b) A földrajzi tanszék ügye a Ferencz József Tudo
mány-egyetemen. Kolozsvár, 1904. 8 r. 24 lap. (Kiadja a
bölcsészet-, nyelv- és történettud. Kar.)
c) Földrajz és nemzeti érzés. (Beszédek a kolozsvári
tanárkör okt. 8. tartott IX. közgyűlésén). Kolozsvár, 1904.
16 r. 22 lap (Nemz. Hírlap, 158—9. sz.)
d) Hundcrt Jabre moderncrGeograpliic. Pester Lloyd,
260. r. sz.
e) Szent László. Gondolatok Szolnok-Dobokavármegyc czimere előtt. Felolv. Dósén, 1904. okt. 30. Nem
zeti Hírlap, 177. sz. Szolnok-Doboka, 45—47. sz.
f) Kolozsvár neve. Budapest, 1904. 8r. 24 lap. (Föld
rajzi Közlemények, 398—419 lap). Ugyanaz németül: Ober
den Namcn Kolozsvár. U.-o. 24 lap. (Abrégé du Bulletin
de la Société Hong. de Géographie. 150— 173. I.)
g) Szent Paulinus és az avarok. (Századok, 917—
934, lap.)
h) Válasz ez ügyben Fr. V. Sasinek levelére. (U.-o.
1905., 178— 180. és 379. I.).
i) Huszonöt év történelme. (Bemer Jahresberichtéje).
Erdélyi Muzeum 51—2. 1.)
j) Eötvös és a nemzeti feladataink. (Felolv. az Eötvösalap 1905. febr. 2. Ünnepi közgyűlésen). Kolozsvár, 1905.
8r. 20 lap. (Népnevelők Lapja, 5—6. sz. Nemzeti Hírlap,
31—32. sz. Család és Iskola. 9— 12. sz.)
k) Jordanes Bokor fordításában. (Századok 347—
355, lap.)
l) Tíz középkori krónika magyar fordítása. (Középísk. Tanáregyl. Köz). 499—503. 1.)
m) Árpád halála évfordulójának megölése. (Kolozsvár
átirata Budapesthez, dr. S zádeczky-vcI. „Újság“, 134. sz.
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n) A Nagy-Alföld keleti része. (György Aladár: A
föld és népei. V. kötet, 468—486. 1.)
o) Gróf Mikó Imre. (Zabolai szülőházának emlék
táblával megjelölése alkalmakor, 1905. szept. 4. a M. T.
Akadémia nevében. Székely Nemzet, 133. sz. Nemzeti
Hírlap, 201. sz.
p) Egyetemes Történelem. Dr. Márki Sándor tan
könyve nyomán felsőbb leányisk. számára irta Dr. CziÍ kkr
K ároly, III. rész, Újkor. Budapest, 1904. 8 r. 242 lap.r
q) Világtörténelem. Polg. leányisk. számára. 9. kiadás.
Budapest, 1905. 8 r. 224 lap.
r) Földrajz. Polg. leányisk. számára. 8. kiadás. 8 r.
212 lap.
s) Földrajz. Gimnáziumok és reálisk. használatára.
Budapest, 1905. I. füzet, 6, kiadás. 8 r. 127 lap. II. füzet
5. kiadás. 266 lap.
D r. S chnellür István ny. r. tanár:

a) Paedagogiai dolgozatok. 11. köt. Németországi
tanulmányút a gyakorlati tanárképzés Ügyében. Budapest.
Hornyánszky. 623 i.
b) Egyetemi tanügyi irányzatunkról. Eddig megjelent
3 közlemény az Athenacum philosophiai és államtudom,
folyóiratában (XIV. évf.)
c) Jacobi Fr. H. Az Erdélyi Muzeum XXI. köteté
ben 500—510 és 563-577 1.
d) A doctori czim használása. Kolozsvár Ajtai 15 I.
e) Az egyetemi tanárok nyugdíjaztatásának ügye.
Kolozsvár, Ajtai. 24 1.
f) Az egyetemi seminariumok ügye. Kolozsvár, Ajtai
36 lap.
g) Egyéniség— személyiség. Az „Egyetértés“ jubiláns

számában 55. lapon.
h) Pestalozzi eszménye. A magyar Pestalozzi VIII.
évf. 3. számában.
i) Megemlékezés Beyer Jánosról. Pozsony, Wigand.
12 lap.
D r. H araszti G yula ny. r. tanár:

a)
A Renaissance francia szinköltészete és a szín
szerűség. Akadémiai székfoglaló. A M. Tud. Akadémia
Nyelv- és Széptud. Osztályának Értekezése. Bpest, 1904.
XIX. kötet 2. sz. 8 r. 62 I.

4

*

52

b) Ugyanerről szerző Megjegyzései Philol. Közlöny
1905. 439—440 I.
c) Ugyanerről szerző francia nyelvű ismertetése:
Rcvne d’histoire littérairc de la Francé. Paris, 1904. 680—
686 II.
d) A francia irodalom története. Hemrich Egyetemes
Irodalomtörténetében. II. köt, (Rómaiak és Románok.)
Budapest, 1903. Nagy 8r. 203—486 11.
e) Szigetvári Iván, Az irodalomtörténet elméletéről.
Budap. Szemle 1905. 121-iki kötet 305— 11 11.
f) Tanulságok az irodaiomtörténetirás köréből. Két
közlemény. Budap. Szemle I21-ik és 122-ik kötet 321—58
és 32—55 II,
g) Corneilletöl Rostandig. A francia szinköltészet
fejlődése. A M. Tud. Akadémia könyvkiadó vállalata szá
mára, (Készülőben.) Két kötet. 8r. 60 iv körül.
Dk. C sengem J ános ny. r. tanár:
a) A római irodalom története. A Heinrich G. által
szerkesztett Egyetemes Irodalomtörténetben.
b) Goethe Iphigeniája fordításának átdolgozott új
kiadása. (Lampel R.)
c) Horatius átdolgozott kiadása (a Bartal—Malmosiféle kiadás átdolgozása). Alhenaeum.
d) Eurípides Hippolytosa (Budapesti Szemle),
e) Jegyzetek az Odyssciálioz (2-ik kiadás). Athenaeum.
f) Szemelvények Ovidiusból (3-ik kiadás). Franklin.
g) Latin Olvasókönyv I. (Negyedik kiadás). Lampel.
h) Szerkeszti a Görög és római remekírók jegyzetes
iskolai gyűjteményét és a Latin Stílusgyakorlatokat (Lampel).
D r. Bömm Károly ny. r. tanár:

a) „Az értékelmélet feladata s alapproblémája“ ez.
értekezését (Bpest 1900) a Magyar Tud. Akadémia május
10-iki nagygyűlése a Marczibányi-mellékjutalommal tün
etté ki.
b) Megjelent tőle 1905-ben „Az „idea“ és „ideál“
.értékeim él éti fontossága“ ez. értekezés a Magy. Filozófiai
Társ. közleményeinek XV. füzetében.
R. P ósta B éla ny. r. tanár:

chy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. III. kötet.
Régészeti tanulmányok az orosz földön. (Dritte Asiatische
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Forschungsreise des Gráfén Eugen Zichy. Bánd Hl. Archaeologische Studión auf Russischem Bódén.) I—II. köt. 75 ív.
D e. O iolnoky J enő ny. r. tanár:

a) A Balaton színeiről. A Balaton tudományos tanul
mányozásának eredményei. I. rész. II. kötet. Ugyanez
nemeiül.
b) Folyószabályozás és talajjavítás Khinában. Víz
ügyi Közlemények, XXI. kötet.
c) Szerkesztette a Földrajzi Közleményeket, mint a
Földrajzi Társaság főtitkára. A Közleményekben számos
czikke, könyvbirálata és ismertetése jelent meg.
d) A budapesti Szabad Egyetemen két előadás-soro
zatot tartott, öszszel Kelet-Ázsíáról 6 előadásban, tavaszszal
pedig a hegyek keletkezéséről és pusztulásáról.
D r. Cs . P app J ózsef egyet, m agántanár:

a) Onoranze a Petrarca in Ungheria. (Russegna
Scolastica, Firenze, 1904. jul. 30.)
b) Az olasz Hatvani, Cecco d’ Ascoli. (Külön lenyo
mat az Erdélyi Muzeum 1905. jan. füzetéből).
c) Az új olasz népiskolai törvény. (M. Paedagogia,
1904. nov. 9).
d) Csongor és Tünde. Bevezető értekezés az ifj. elő
adáshoz. (Nemz. Hírlap, 1904. decz. 5.)
e) Les petites Cavé. (M. Paedagogia, 1904. decz. 10.)
f) Olasz iskolai mozgalmak. (Család és Iskola, 1905.
januárius 1).
g) Garibaldi (Újság, 1905. febr. 14—15.)
h) G. L. Passerini. (Nemz. Hírlap, 1905. márcz. 20.
— Giornale Dantesco, Firenze, XIII, 3.)
i) Olasz lapokból. (M. Paedagogia, 1905. márcz. 3.)
j) Emma Boghen Conigliani. (A Fáklya, 1905. ápr. 16).
k) Passerini grófról. (Nemzeti Hírlap, 1905. május 17).
l) Giuseppe Castelli Bolyai Jánosról. (A Fáklya, 1905.
junius 4).
D r. Imre S ándor magántanár:

a) Titkári jelentés a kolozsvári tanári körről, az
1903/4. évről (Reformmozgalmak s a magyar tanárság
feladata). Beszédek a kolozsvári tanári kör 1904. október
8.-án volt IX. közgyűlésén. — Kolozsvár, 1904.23—45 11.
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h)
A magyar nevelés történetének jelentősege. —
Magyar Paedagogia 1905. jan.
c) Iskolatörténeti Adattár. — Érd. Prot. Lap 1905.
d) Az iskola a színpadon. — Család és Iskola 1905.
e) Könyvismertetés, apró közlemények és német paedagogiai lapszemle a Magyar Paedagogia számaiban.

A mathematikai és természettudományi karban.
D k. SzAdeczky G yula ny. r. tanár:

a) „A Biharhegység alti m min inérczeiröl“. Előadás a
magyarhoni földtani társulat 1905. márcz. 1-én tartott
illésén. Megjelent a Földtani Közlöny XXXV. kötetében
1905. 213—231 lapon.
„Die Alnminiumerze des Bihargebirges“. Földtani
Közlöny XXXV. kötet. 247—267 1.
Ugyanazt átvette az Ungarische Montan-Industrieund Handetszeitung. XI. Jahrgang No 14, 15, 16.
b) „Képek a Biharhegység déli részéből“ czinien elő
adást tartott Budapesten a Magyar Turista Egyesület 1905
februárius 28-án tartott felolvasó estélyén, 85 vetített kép
bemutatásával.
c) „A rézbányavidéki Szárazvölgy (Vale száka) geo
lógiája. Előadás az Érd. Múzeum-Egylet természettudo
mányi szaktllésén 1905. április 7-én. Az orvos-tcrmcszcttud. Értesítőben fog megjelenni.
_
d) „Jelentés az Erdélyi Múzeum Ásvány- és Földtani
gyűjteményeinek állapotáról az 1904-ik esztendőben. Elő
adta a Múzeum 1905 április 7-én tartott közgyűlésén.
Meg fog jelenni az orvos-terniészeítud. Értesítőben.
e) Jelentés Rézbánya-Szkerisóra vidékén 1904. nya
rán végzett részletes geológiai felvételről. A m. kir. föld
tani intézet 1904. évi jelentésében fog megjelenni.
f) „Amit a biharfüredi kövek beszélnek“. Előadás
Biharfüreden 1905. aug. 11-én, a Czárán-cmlék alap javára.
D k. S zAdeczky G yula ny. r. tanár vezetése alatt
álló ásvány- és földtani intézetben készült
B alogh ERNő-nek: „A phenylazo „p“ naphtylarnin
kristálytani vizsgálata“ czímű dolgozata. Előadta az Érd.
Múzeum-Egylet 1905 április hő 7-én tartott szaktllésén.
Az Értesítőben fog megjelenni.
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Diî. S chlesinger L ajos rty. r. tanár :
a) RiEMANN-nak a lineár differentiálegyenletck elmé
letére vonatkozó töredékéről, Mathem. és Term.-tud. Érte
sítő, XXII. kötet, p. 328—340.
b) A lineár differentiálegyenletck rendszereinek elmé
letéhez (1. közlemény). Ugyanott, p. 486—498.
c) Beitrage zur Theorie der Systeme linearer homo
gener Differentialgleichungen, Crelle Journal, Bd. 128,
p. 263—297.
d) A lineár differentiálrendszcrek elméletéhez (II.
közlemény). Math, és Term.-tud, Értesítő, XXI11. kötet, p.
102— 120.
e) Az isolait-értékü függvényekről. U.-ott, p. 121— 126.
í) Über das Riemannsche Fragment zur Theorie der
linearen Differentialgleichungen und daran anschliessende
neuere Arbeiten. Verhandlungen des III. internationalen
Mathematikcr-kongresscs, Leipzig, 1905. p. 219—228,
g) Bericht über die Herausgabe der gesammelten
Werke von L. Fuchs. Ugyanott, p. 543—545.
h) Über den Begriff der analytischen Function bei
Jacobi und seine Bedeutung für die Entwickelung der
Funktionentheorie. Bibüotheca Mathematica, 3. Folge, Bd.
VI., p. 88—96.
i) A lineár differentiálrendszcrek elméletéhez (III. köz
lemény). Math, és Term.-tud. Értesítő, XXIII. k. p. 139—154.
j) Zur Theorie der linearen Differentialgleichungen im
Anschlüsse an das Riemannsche Problem (Drille Abhand
lung). Crelle Journal, Bd. 130, p, 26—46.
k) Über isoliert wertige Funktionen. Mathematische
Annalen, Bd. IX , p, 543—547,
D r. K lug Lipût ny. r, tanár:

a) *Egy geometriai tétel nyolez egyenes konfiguratiójáró!“. Nouvelles Annales de Mathématiques. Quatrième
série; tome IV. 1904. p. 424—426.
b) Konstruktion des perspektlvumrisse und der ebenen
Schnitte der Flächen zweiter Ordnung. Sitzungsberichte
der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. —
Mathem-naturw. Klasse; Bd. CX11I. Abt. 11-a, 1904; p.
1317— 1327; mit 1 Tafel.
.
c) Konstruktion des Reliefs einer Fläche zweiter Ord
nung. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie der Wissen-
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scliaften ín Wien. Matheni-naturw. Klassc; B d: CXIV.
Abt, II. a. 1905, p. 65—77; mit 1. Tafcl.
'
Dk. Richtek AladAk ny. r. tanár:
a) Jelentés az Erdélyi országos Mnzeiim növénytárá
ról az 1903. évben, az eladdig egységes vezetés megosz
tására való vonatkozással. — Érd. Mnzeum-Egylet Termé
szetűid. Értesítője XIX. 1904. évf. XXVI. köt. 98—120. I.
b) Európa természettudományi, főleg botanikus inté
zetei, múzeumai és kertjei ez. czikk-sorozatból a XIV—VI.
fejezet az Érd. Muzeuni-Egylet Természettud. Értesítője
XXIX. 1904. évf. XXVI. köt. 175—222. lapjain.
c) Zagreb Természettudományi intézményei, főleg
botanikus kertje, különös vonatkozással „Erdély“ egykori
magyar fővárosa : Kolozsvár hasonló intézményeire. I—25
lapon, 1— 19 képpel és 1 alaprajzzal. Önálló füzetként
megjelent Kolozsvárt, 1905.
d) Laboratóriumi házi rend a kolozsvári m. kir. lud.egyetem ált. növénytani intézetében. — Kolozsvárt, 1905.
e) A kolozsvári magyar kir. tud.-egyetem ált. növény
tani intézete tanársegédének hivatalos ügyrendje. — Kolozs
várt, 1905.
f) A magyar kir. tud.-egyetem és az erdélyi nemzeti
muzeum botanikus múzeuma Kolozsvárt. — Hídvégi MikÓ
Imre gróf, az Érd. Nemzeti Muzeum megalapítójának emlé
kezetére — 1805—1905 — megjelentetett külön füzet
1—53 lapon, 2 táblával és 10 képpel. —; Kolozsvárt, 1905.
g) Egy Magyar Természetbúvár Úti Naplójából. II.
kötet. I, rész: Leipzig—Dresden—Tuebingen—Mainz—
Wiesbaden—Köln—Koblenz—Bonn—Erlangen—Zagreb. 2.
rész: A kolozsvári M. k. tudomány-egyetem növénytani
intézete és botanikus kertje (1872— 1904). — összesen
1—XXX és 1—459 lapon, 6 táblával és 201 képpel, ezek
közül 44, részben kettős autotypia-melléklet. Megjelent a
szerző saját kiadásában Kolozsvárt, 3905. Bolti ára 20
korona.
A vezetése alatt álló ált. növénytani intézetből ki
került dolgozatok:
D k. F utó M ihAlv :

h) Mennyiben lehet szó a Silene- és Gentiana-félék
parallelismusáról ? (In wic fern ist ein Vcrgleích zwischen

&7
Silenecn und Gentianen möglich ?) Megjelent a „Magyar
Botanikai Lapok“ 1904 évi 6/7 sz. pp. 205--213.
i) Polypodium vulgare L. und Polypodium vulgare
y. serratum Willd. Megjelent a „Hcdwigia“ XL1V. Bd.
pp. 106—111. Taf. 111.
j) Polypodium vulgare L. és Polypodium vulgare y,
serratum Wild. Felolvastatok a K. M. Természettudományi
Társulat növénytani Szakosztálya 1904. okt. 12.-én tartott
tilésén, megjelent a „Növénytani Közlemények“ 1905. IV.
évf. 1. füzet pp. 22—26, 3 ábrával.
K ároly R ezső :

k) A Cuscuta suaveolens Ser. anatómiai alapon vett
általános biológiája. — A kolozsvári m. k, tud.-egyetcm
matti .-természettudományi karához benyújtott és elfogadott
doctori értekezés 1—23 lapon és 1—III. táblával. Buda
pest, 1905.
D r, R uzitska B úi.a egyet, magántanár és adjunctus :

1. „Az élelmiszerek vizsgálata“. Kézikönyv, 14 nyom
tatott ív. Megjelent a Kir. M. Terin, Tud. Társulatnál a
Chemiai Folyóirat mellékleteképen 1905-ben.
2. „A Goldschmidt-féle eljárás fémek kiolvasztására
(Aluminothermia)“,
3. „Mendelejeff rendszerének újabb kibővítése és
nézetei a világaether felfogásáról. Kézirat, előadva a cliemikus társaság két estélyén.
4. „A fémekről“. Népszerű előadás.
5. Előkészítés alatt áll: „Bevezetés az elméleti Cltemiába“ czímü kézikönyv Il-ik bővített kiadása.
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4. FÜGGELÉK.

Segédtanerök száma az 1904/5. tanévben.
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5. F Ü G G E L É K .

Az 1904/5. tanévben hirdetett előadások
kimutatása.
Tárgyak száma
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6. FÜGGELÉK.

Az egyetemi hallgatók létszáma karok szerint
az 1904/5. tanévben.
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7. FÜCGELÉK.

Az egyetemi hallgatók létszáma vallás szerint az 1904/5. tanévben
>

K a r o k m e g je lö lé s e

Jog- és államtudományi karban.........
Orvosi karban......................................
Bölcs,, nyelv- és tört.-tud. karban . . . .
Matti, és term.-tud. karban................
I. éves gyógyszerész.........................
11.

.

......................................

összesen.................

| Rám ái , G ö rö g 11 Görög
!( kát ti. 1 kath. lj keleti
|| I. ‘ II. 1 1. | 11.

I. : II.

Ágost.
hitv.
I.

ti.

Evang. 1 U ni tá
rét. j1 rius
i. | ii.;

i. j ii.

II
" t
[ «
;!
II
l 1!
602 562 125108 81 71;12I 109322 301 52
34 33 14 13| 9 8 21 20! 31 31 2
4 6 5 6,1 26 22136 132 25
94
4 4 2 't 13 15 47
59
7
14 14 4' 4: 1 1 6 6 6 4 —
2 2 4 4; 7 7 4 4 —
5
6
! l!
i
I ü 1 ¡1
1 J 0 1 Ji
¡194 179546;613 86
];08,760163137j|l02
i II
91 I !
1 III
1

fii

Izra
elita

Felek.
k ív ü li

összesen

1. j 11.

!.

1.

11.

11.

48 343 328
2 1646
29
—
29
140
1
J
26 7 4 —
295
e 6 6
137
— 10 10, _ —
41
—
’—‘ 7 6
—
29
i

1529
135
189
125
39
28

! 1 1
80;401j383 —
il 1 1

2145

2290
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8. FÜ G G ELÉK .

Az egyetemi hallgatók létszáma születési hely és anyanyelv szerint
az 1904/5. tanévben.
Születési helyükre nézve

m e g je lö lé s e

fÇ kl
E 0

r
P=s á
£ Ifi hí „ |l ¿C
o s?■ * 0 hg s
r c: < " p

I. . II. 1.

Magyar

è sa

Karok

c:
vu>
H!
s

0

1.J11. I. t 1J.

A n y a n y e lv ű k r e
nézv
1
!'
í - 1
S
: íft
1
1
X
il
S
!'
1
e- n tn [| X ; 5
1 " I

Összesen.

!:

S
ss;
j

f él év ben

1
» "a 1 16461525 13701283*

Orvosi karban........... 138 133 1 1 1 i
Bölcs., nyelv- és tort,tud. karban........... 290 282 1 1 2 2 4 4
Matilcm. és term.-tud. I
karban.................... 137. 129 — — — — _{
I. éves gyógyszerész.
39
1 1 1 1— H. .
.
•
1

::
1■

II. , i. [ II. ] 1. 1 11. l. ill. | l. ll.il. ,11. [ i. ii. f 1. j it.

I.

í é 1é v b e n
Jog- és államtud. karb. 1621 1603 9 8 „

e

*
140Í 135 103 100, 12

3 3: »]—
- ,
9
4 3 3 1 1 -------

18 2

297 28S 270 266 19
137 12S 121 108Í
41 39 30 28
29 28 19 1«!

I I n
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'1 3 0 * 1223 22^ 3

8
6
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4 l 2

J - J
Í

I

!i

1

I

| <‘ l
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!

31646 1529

I

— 1«, 135
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297J 280
137 125
41 39
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2116 121]! 15 13. 9i 9239o!214ő|I9191802 I25 123 195 169 ;18 20 28 27); 3 1 21 ¿2290 2145
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9. F Ü G G E L É K .

A hallgatóság számának tanévek szerinti ki
mutatása az egyetem alapításától kezdve.
1
—

S

T an évb en

>

*->

£

c
o

*ji 'd C/l ■
*0 TÍ
. P
8 ¿-5
1 1
S =2

karokba

V
(fi
o

l

N
J. (/>

<U

N__^
6*"

b£
UJ

173
168

27
28

21
Ili

32
26

253
228

5
5

258
233

154
135

4(i
41

43
39

52
46

295
271

11
18

306
289

1874 - 5

170
183

51
48

(ki
52

66
64

342
327

24
26

366
353

1876 - fi

187
170

(15
57

55
48

67
56

385
331

32
32

417
363

1876 -7

184
153

74
74

(17
62

62
61

367
349

24
23

391
372

1877—8

ÍRÓ
170

81
79

72
70

62
54

400
373

23
24

423
397

187« - 9

208
193

72
(18

fid
(18

60
52

406
381

16
19

122
400

1 8 7 9 -8 0

212
194

88
87

74
68

62
53

436
402

26
25

462
427

1 8 8 0 -1

228
217

9(1
90

71
(14

46
39

441
440

29
28

470
438

1 8 8 1 -2

225
207

100
93

(¡7
(18

42
43

434
4 lt

22
20

456
431

1882--‘3

227
222

93
94

71
59

39
42

430
417

26
24

456
441

1 8 8 3 -4

235
224

108
104

66
58

33
27

443
413

23
23

465
436

1884—5

232
224

10(1
110

(VJ
58

32
30

433
422

23
22

455
444

256
247

120
114

65
66

29
26

470
453

34
34

504
487

253
25(i

12Í1
127
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51

22
23
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457

43
45

499
502

. 1 8 7 2 -3
1 8 7 3 -4

1885—fi
1 8 8 6 -7

• Ki

11*
i.
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10. F Ü G G E L É K .

Az egyetemtől távozási vagy végbizonyítvány
nyal megvált hallgatók az 1904/5. tanévben, ‘

K iv é te te tt

Jogi
karban

Orvosi
karban

I. | II.

I.

Bölcs... " Midi. és ;; „
ny.- és töri.- Iccm.-Ind. J Összesen
tud.korban kaiban

L | II.

II.

„ J A 1 _é
Távozási bizonyitvány . . . .
Végbizonyilvány................

62

9

66

3

36» 276

I.

1 II.1

1. |'ll.

v b e n

| K>

11

9

2

3

38

2

10

374 906

18

49

12

469 377

11

85

72

1
Ö s s z e s e n ...

421 80® 9
1

14

n

II. FÜGGELÉK.

A tandíjmentes hallgatók száma és az elen
gedett tandíjak összege az 1904/5. tanévben.
Élvezett tandíjmen
tességet

Égésien

Félig ji Az elengedett tandíj összege

1.1 u.;; 1.1 ii. I__ i.

]

ii.

f é l é v b c n
"

Jogi karnál............

44 47 98 101

Orvosi karnál___

29 36

8

Bölcsészeti karnál

83 109

3

i Egész"

S év b cn

■'
,1

6.916-

% 2 .8 3 1 -6 0

13.6872 .9 9 8 - -

5 .8 2 9 -5 0

6 . 7 8 1 6 0 8.8 1 7 " — 15.598 50
6i

173 212

1 4 2 ||l9 .0 1 6 5 0 2 1 .5 1 3 -5 0
“

1

1

ö s s z e s e n ., .

16 2fti 2 .4 8 7 -6 0 3 .0 2 7 -6 0 5 .5 1 6 * —
____

17 20

o
^

Math. és tcrm.-tud.
k arn ál..................

12. F Ü G G E L É K .

Az 1904/5. tanévi tandíj, karok szerint.
A befolyt összes
tandíj

Az államkincs
tárba fizetendő
járulék

A kincstárt já ru lé k
levonása után fe n n 
m aradó 6 6 treg

A ta n á ro k n a k a ta n 
d íjb ó l fed ezen d ő p á ra t
lan k o rp á t lékel és szem élyl p ó tlé k a i összege

A tanárok között
kiosztott tandíj

A k a r neve
I. félév
K

11. félév

!í

I. félév
K

II. félév

I. félév 1II. félév

f

I

1. félév
K

If

i:

6 1 .0 9 4 : - 5 2 .1 1 4

26*057

1

Orvostudományi . . 7-204 50! 8 .2 3 3 5 0 1 2.401 5 0 2 .7 4 4 501 4 .8 0 3 —
i.
Bölcs-, nyelv- és
történcttudom. . . 16.923 - 1 3 . 5 0 0
5.641
4 .5 0 0 }— 11.2H2 —'
\
Mathem. és termé
szettudom ányi. . . 15.778 5 0 1 2 .7 7 7
4 . 2 5 9  1 0 .5 1 9 ,-1
5 .2 5 9
Az összes karok
magántanárai___
2 .6 3 2 50 j 2 .4 9 7 |5 0
877
832:50 i.TöSj—j

Egész tanévben.

I íi

'

K

f

I

1 6 , 3 0 0 - 1 4 .7 0 0 — 3 9 .6 6 7 -|3 0 .1 0 2 > -

5 .4 8 9

5 .7 4 0

5 .5 5 3 —

9.000]

1 1 .6 6 3 — 1 0 .2 7 0

2 .5 4 2 j—j' 1.434;

8.518:

6 .0 9 9 65' 5 .7 9 8

5 .2 6 6 3ű|i 3.601;-

I

]

1,6651—

1 .7 5 5 - i i 1 -6 6 5 ;-

i

134179;50lll5179|— 44.726:5Q;3 8 .3 9 3 :- (8 9 .4 5 3 - ' 7 6 . 7 8 6 ; - j 3 9 ,802,65 3 6 .3 2 1 2 4 9 .3 5 8 K 50 f

i. félév 1 II. félév

1

Jog- És államtudo
mányi ..................... 9 1 . 6 4 1 ! - 7 6 . 1 7 1 ; - 30.547

ö sszesen . .

II. félév

8 3 .1 1 9 K 50 f

1 6 6 .2 3 9 K

7 6 .1 2 3 K 65 f

t
4 9 .2 6 0 a 5 3 6 .8 9 2 1—
8 6 .1 5 2 K 35 f

13. F Ü G G E L É K .

Az 1904/5. tanévben kiadott ösztöndíjak,
pálya-, szorgalom- és jutalomdíjak.
a) A jog-*és államtudományi karban kapott:
1 hallgató Ferencz-József-Erzsébet arany
ö sztö n d íjb an ....................................
600 k. — f.
5 hallgató állami ösztöndíj czimen . . 3000 „ — „
131 hallgató a róm. kath. status alapjából
'
természetes e llá tá s b a n ......... 13300
„ — »
39 hallgató különböző alapokból . . , 15159 „ — „
1 hallgató a K. Biasini Domokos-Eéle
alapítványból . . .
84 , — H
1 hallgató a Gyannathy Miklós-féle ala
pítványból ........................................
100 , — „
4 hallgató a Peielle István-féle alapít
ványból ............................................
210 . 66 „
31 hallgató a mensa academicától .. . 1127 , 66 ,
5 hallgató a pályaművek írásáért , , .
520 . — „
Összesen 218 hallgató különböző czimen 34101 k. 32 f.
b) Az orvosi karban kapott:
3
1
10
7
1

hallgató
állami ösztöndíj czimen. . 1800 k. — f.
hallgató
Goldberg-féle ösztöndíjban. 630 „ — „
hallgató katonaorvosi ösztöndíjban . 10317 „ — „
hallgató különböző czimen . . . .
3480 „ — „
hallgató a Peielle István-féle alapít
ványból ............................................
106 „ 67 „
1 hallgató a K- Papp Miklós-féle ala
pítványból ........................................
86 „ — „
27 hallgató a mensa academicától . . .
992 , 38 ,
7 hallgató a pályaművek írásáért „ . ,
700 „ — „
2 hallgató szigorlati segélydíj czimen „ 180 „ — ,
Összesen 59 hallgató különböző czimen 18292 k. 05 f.

(i7

c) a bölcsészet-, nyelv- és történettud. karban kapott:
2 hallgató Ferencz-József-Erzsébet arany
ö sz tö n d íjb an .......................
1200
k.
5 hallgató állami ösztöndíjczimen , , . 3000 „
13 hallgató állami tanárképezdei ösztön
díjban ................................................ 10400 „
16 hallgató különbözőalapokból. . . .
6067 *
1 hallgató a Mártonífy—Koncz féle alapít
ványból ............................................
193 „
4 hallgató a Peielle-féle alapítványból .
266 »
1 hallgató a K- Papp Miklós-féle alapít
ványból ............................................
86 .
35 hallgató a
mensa academicától... 1366 „
5 hallgató a pályaművek írásáért . . .
680 „
összesen 79 hallgató különböző czímen 23259 k.

— „
— ,
— ,
— „
— „
78 „
—
78
—
56

„
„
„
f.

d) A maik. és természettudományi karban kapott:
9 hallgató
állami ösztöndíj czimen ..
5 hallgató különböző alapokból • . . .
3 hallgató a Peielle-féle alapítványból ,
18 hallgató
a
mensa academicától...
6 hallgató a pályaművek írásáért . . .
összesen 41 hallgató különböző czímen

6200
1800
211
699
380
9291

k.
„
„
„
,
k.

—
—
33
90
—
23

f.
„
„
„
„
f.

összegezés.
A jog- és államtudományi karnál . . , 34101 k.
Az orvosi karnál....................................... 18292 k.
A bölcsészet-, nyelv- és történettudományi
k a rn á l................................................ 23259 k.
A mathematikai és természettudományi >
k a r n á l...................................................
9291 k.
összesen . . . 84944 k.

32 f.
05 f.
56 f.
23 f.
16 f.

08

14. F Ü G G E L É K .

IEes>
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*>o *ö
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(U o "

Jogi karban...........................

879 125

Orvosi karban......................
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—

Bölcsészeti karban.............
Math. lenit. tud. karban..

—

Középiskolai tanárvizsgáló
bizottság e lő t t..................

124

—

129

—

—

_

_ __

Á

•r*
w*

—

90

73

i ö sszesen

T a r ta to tt

t/l

je

¿5
*«>
bű

' Szakvizsg.

Alapvizsga

Államvizsga

,

Vizsgálatok összege az 1904,5. tanévben.

3281 4285
73

83

10

10

3

132

l—

28-

4797

ö ss z e se n .........

15. FÜGGELÉK.

Vizsgálatok sikere a jog- és államtudományi
karban.
V iz s g á la to k

1. félév 11. félév

össze
sen

Elfogad VJ&ft/mila*
tatott
s Utalod

Első alapvizsgálat................

73

269

342

277

fir>

Második a la p v iz sg á la t....

106

431

537

457

80

Jogtud. állam v izsg á la t,. . .

20

36

56

46

10

Allamtud. állam v izsg á la t..

27

42

69

51

18

Jog tud, szigorú vizsgálat..

941

1612

2553

1805

7108

263

465

728

502

226

Államiad. .

.

69

16. FÜGGELÉK.

Vizsgálatok sikere az orvosi karban.

o
es
T3

Vizsgálatok
E
•cc
NJ
C/5
Előszigorlat

7

§>

i
"c7S
ca

'(A

"3
N
vt
vt

ÜJ

Pótvizsgálat

2
"5

>

•ó ^
E
N
t/3

N "S
^ OS

f i

4

3

3

3

I. Orvosgyakorlati szigorlat . .

1

13

5

8

8

II.

21

16

5

2

1

III.

12

10

2

2

2

Új-rcndszcrti I. orvosi szigorlat

34

20

14

15

13

I. Gyógyszerészmesteri szigorl.

26

24

2

—

—

26

23

3

II.

9

—

1
—

2
—

8

1
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30. FÜGGELÉK.

Szigorú vizsgálatok sikere a bölcsészet-, nyelvé s történettudományi karban.
Vizsgálatra

Elfo-

Vissza-

állott

gadtatott

utasíttatott

9

1

8

18. FÜGGELÉK.

Vizsgálatok sikere a mathematikai é s természettudományi karban.

Doktori szigorú vizsgálatok
Gyógyszerészeti elővizsgálat

Vizsgálatra

Elfo-

Vissza-

állott

gadtatott

utasittatott

3

3

129

114

—

15

19. F Ü G G E L É K .

Az 1904—5. tanévben a kolozsvári országos tanárvizsgáló bizottság előtt állott
atapvingálalra
s z a k o k b ó l

oX

*5
G örög-latinra.........................
M agyar-latinra.......................
M agyar-németre.....................
Magyar-franc z iá r a ................
Latm-francziára....................
N ém et-latinra.........................
N ém et-rom ánra....................
N ém et-francziára..................
Román-latinra.........................
Történelem latinra................
Történelem -földrajzra.........
Természetrajz földrajzra.. .
Természetrajz vegytanra . .
M ennyiségtan term.-tanra..
Menny iségt.-ábr.-mértanra .
Harmadik tárgyra................
Ö sszesen ...........

i

!

B
*>

o f i
3£1'

*r
M
N
C V

14
8
15
l
■--7
1

1
—
—
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— —
5 —
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17 —
4 —
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|l24 |
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Ü
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__
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------e =
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1 —
4 17 17
------2
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1
5

1j 22| 101 | 90
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1
—
.__,
,—
_ _
___
—

2
2

__
__
1
___
.'
__
_
__
__ ___
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1
—

—

2
—
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4
J __
1

1
„_,
7
12
6

5
14
11
_
1
3
__
1
I
4
12
fi

ti
1 4
.—.
13
1
__
2 9
H
_
__
1 2
__ „_ __
__ ___ i|
_= __
1
__ __ 4
__
1 11
__ 2 4I

-------

a—

.___-

5
12
10
_1
__
6'

10 14
1 1
4

—

a----- J
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1
—

“

3

10

h
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4
13
9
__
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2
_J
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I
4*1
11
4

8

14* 14
H
2?
|

____■

64 6fij

M egjegyzések

A) Az a l a p v i z s g á i n je le n tk e 
zetlek közi ism étlő 1«, P ap ta n á r
jelölt díszesen 21, ebből rám . kath.
1, ág. ev, M. — N ő 8. K itűnő m in d 
két tárgy bál 6.
B) A szakvizsgálat la je le n tk ez e t
lek közt ism étlő 15- Pap tanárjelölt
összesen 17, ebből rám . kath. I —,
ág. ev. 5. — N ő 2.
C) A paedagogial vizsgálatra je 
lentkezetlek közt ism étlő 10. P a p
tan árjelö lt összesen 25. ebből rém .
kath. 16, ág. ev. 9. - Nő 2.

72

20. FÜGGELÉK.

Doctori oklevelek száma az 1904/5. tanévben.
Jogtudományi

516

Államtudományi

241

Orvostudományi

14

Bölcsészettudományi (a bölcsészet-, nyelvés történettud. karból)

8

Bölcsészettudományi (a math. és term.-tud.
karból)

3

Gyógyszerésztudományi

3
Összesen . . .

785

21. F Ü G G E L É K .

* Az 1904 1905. tanévben oklevelet nyertek
névsora.
1. Jogtudományi doctori oklevelet nyertek:

5

10

IS

20

25

Acker György
Acker József
Aczél Oszkár
Aczél Rezső
Adriányi Béla
Alapy Győző
Angyal Ödön
Antony Béla
Aranyosi Ignácz
Argay György
Ábrahám Géza
Bakó Ferencz
Baku Róbert
Balanescu Sándor
Balács Antal
Balázs Dávid
Balogh Bcia
Balogh Márczel
Balogh Sándor
Barabás Béla
Barabási István
Baranyi Antal
Baróthy Béla
Barsy István
Barta Tivadar
Barth György
Bartmann Simon
Baruch Hugó
Basch Ferencz

30 Battlay Dezső
Bárdos Arthur
Bárvig Ödön
Bálsniegyey Elek
Becker János
35 Belcsák Sándor
Benedek Aladár
Benda Jenő dr.
Berényi Antal
Biedermann Henrik
40 Biegelbauer Árpád
Bilck András
Biró Bálint
Biró István
Blcuer László
45 Bodrogi Imre
Bodrogi János
Bogoszavlyevics Emil
Bogya János
Boinitzcr József
50 Boka Romulus
Bólém ami Márton
Boskovits Dusán dr.
Boronka Octavian
Both Tamás
55 Böhm Árpád
B. Braun Árpád
Breckner Frigyes
Brezsny Gyula
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Bueé Leó
60 Bucsinszky Mihály
Bnlyovszky István Rezső
Busser Rezső
Buteán Simon
Büchler Dávid
65 Cabdebó Zoltán
Cieleszky Vilmos
Connerth Artliur
Covrig Vazul
Czuczor Vilmos
70 Csabay Károly
Csapó Alfréd
Csathó Kálmán
Császár Ernő
Csihás Imre
75 Csizi Béla
Csonka Ferencz
Csuncsics Béla
Csurgay Tibor
Davidovits Sámuel
80 Debreczeni Iván
Dekány János
Dcmányi Gyula
Déri Jakab Jenő
Deutsch Dezső
85 Deutsch Miksa
> Deutsch Viktor
Dévai Ármin
Divéky István dr.
Dobos László
90 Dobosán János
Domán Aladár
Dömötör László
Drencsányi Károly
Drozdik Jenő
95 Elsász Emil
Endrei Mózes
Fabritius Hugó
Fábry Géza
Faragó Sándor
100 Farkas Béla
Faur Aurél

105

110

115

120

125

130

135
■

140

Fái Ferencz
Fehér Miksa
Fenyő Árpád
Ferenczy Gábor
Feitscher Erik
Fiala Kálmán
Fisch Miksa
Fischer Andor
Fischer János
Fischer József
Fischer Richárd
Fischer Tivadar
Fleischer Béla
Folkmann Jenő
Földes Arthur
Földy Károly dr.
Frank Sándor
Frankel Sámuel
Fráter Ernő
Freuder Miksa
Freund Sándor
Freytag Arthur
Fuchs Izsó
Fülöp József
Filrth Béla
Gaál János
Gabányi Imre
Gaizler Géza br.
Garzó Gábor
Gál Artliur
Gálos Rudolf
Gere Jenő
Gerle Sándor
Gellén Barnabás dr.
Gerö Ernő
Gerö Vilmos
Gettler Dezső Dávid
Glatz Ede
Glantz Andor
Glígu János
Gold Ödön
Goldberger lgnácz
Goldmann Ármin
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145 Goldniann József
Gönczy Lajos
Grátisz Márton
Grosz Albert
Grosz Lajos
150 Grosz Náthán
Grünfeld Márkus
Grünhut Sándor
Guary Leó
Guttmann Gábor
155 Györfy Gyula
Györffy Gyula
György Miklós dr.
Haas Andor
HainzI Arthur dr.
160 Halász Arthur
Halász Gyula
Halász Lajos
Halberg Gyula
Halmos Brúnó dr.
165 Hamborszky Béla
Harmatit Jenő
Harmatit Károly
Haraszthy Béla
Havas Béla
170 Havas Zsigmond
Hecht Imre
Hedry István
Hegedűs Ferencz
Hegyi Dezső
175 Hegyi László
Hcumann Miksa Imre
Hevesi Iván dr.
Hinterseer Rezső
Hirsch Gyula
180 Hirsch Lipót
Hirschberger Félix
Hirsch féld Dezső
Hoffmann Frigyes
Holitzer Márk
185 Holics Endre
Holló Andor
Holló József

190

195

200

205

210

215

220

225

230

Holló Zoltán
Horváth Iván
Horváth Móricz
Horváth Sándor
Hódy Gyula
Hussy Sándor
Híibner Emil
Kabdcbó Ernő
Kallós János
Kamerloher Oszkár
Kanitz Emil
Kardos Géza
Kaszás Ádám Ödön dr.
Kágyi Aladár
Káldor Arthur
Kálmán Ármin
Kelemen László
Képes .Ferencz
Kertész Adolf
Kertész Sámuel
Kindriss Illés
Király Géza
Király Géza
Kiss Aurél
Klein Béla
Klein Béla
Klein Emil
Kleíner Arthur
Koffler Károly
Koller István
Koller János
Komáromi Ferencz
Komlóssy Imre
Korláth Endre
Kornis Béla
Kovács Gábor
Kovács Jenő
Kovács Kálmán
Kovács Kálmán
Kovács Lajos
Kozma Imre
Kozma János dr.
Kökény Miklós
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Körner Nándor Körösi Aladár
Köszeghy Lajos dr.
Krausz Gyula
235 Kreitsek József
Kriebel Edgár
Krizse József
Króh László
Kuffler Pál
240 Knltsár Miklós
Ináncsy Elemér
Imrey Lajos
Iszlay Dezső
Jakobi Kálmán
245 Jankovich Jenő
Jenem Mózes
Juga Aurél
Juszkovits Mór
Lascu Demeter
250 Lator Sándor
Lax Jakab Jenő
László Gyula
László Mór
Lászy József
255 Leipnik Alfréd
Lengyel Kálmán
Lengyel Zoltán
Lengyel László
Lénárt Albert
260 Lévay Ferencz
Liszka Viktor
Lichtenberg Jakab
Lichtenstein Izidor
Loránd Arthur
265 Löwy Ödön
Löwy Mátyás
LÖwy Mór
Löwy Róbert
Löwensohn Imre
270 Lukács Imre
Lusztig Sámuel
Magyary László
Majer Gyula

Malyáta Dezső
275 Mamuzsich József
Manaszteriotti Amádé
Mandel Gyula
Mandics Sándor
Mariay Ödön
280 Markovits Mihály
Marmorstein Gyula
Marossi Béla
Marosi Károly dr.
Matzitz Gyula
285 Masirevits Sándor
Mácsay Ferencz
Márton Albert
Meltzl Balambér
Merlák Lajos
290 Mezey Aladár
Mészáros.Albert
Mihálik Ábrahám
Mihályi Dezső
Mikes Jenő
295 Miklósy Vikor
Molnár Béla dr.
Molnár János
Monátli Samu
Móni Imre
300 Moskovics Mór
Móricz Ernő
Muzsin Sándor
Nagy Géza
Nagy József
305 Nagy Miklós
Nagy Miklós
Nagymáté András László
Náthán Mór
Negrea Sextus Camillus
310 Németh Bálint
Németh Dezső
Neuländer Jenő
Neumann Richárd
Neuwirth György
315 Niedermann Ferencz
Noli Ferencz
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320

325

330

335

340

345

350

355

Novák Jenő
Nyiri Béla
Olgyay István
Oláh Lajos
Osztermann Gyula
Ott Ferencz
Ottrubay Dezső
Ónody Béla
Ótócska Péter
Ózsvár Vilmos
öffenbergcr Jakab
Paúr Lajos
Paczkó Antal
Palkovicli Andor
Pap Bertalan
Papp Bogdán
Papp Pál
Pauncz Mór
Pavelea Octav
Pál Gábor
Pálíy Zoltán
Pázmány Jenő dr.
Perényi Alfréd
Petrás Lajos
Petrucz Jusztin
Péter Imre
Péter Teofíl
Péteríy Áron
Péterffy Ervin
Piatsek Zoltán
Pichler József
Pikler Mór
Pinezich István
Pitta Lipót Lajos
Pletikoszich András
Pogány Dezső
Polner Zoltán
Poór Gyula
Popescu Illés
Popovics Milovij
Prakatur Tamás
Prokop Jenő
Prodán János

360 Radó Henrik
Radu Romulus
Rafael Miksa
Raffay Géza
Reiter Jenő
365 Reök István
Révész Sándor
Richzeit Albert
Riedl Zoltán
Ridly István
370 Rosti Rezső
Róna Béla
Rónai János
Ruszka István
Sajóviz Sándor
375 Salamon Imre
Sámuel Viktor
Sándor Béla
Sándor Imre
Sándor Pál
380 Sárkány Zsigmond
Súrközy Pál dr.
Sebestyén Lipót
Sebestyén Miksa
Silberger József
385 Simbriger Frigyes
Simkó Elemér dr.Simonka György
Sipos Aladár dr.
Soltész Iván
390 Somló Imre
Somló József
Söreghy Mátyás
Spanyol Hugó
Stadler Ignácz
395 Steiner Hugó
Stefán József
Stelczer Mátyás
Sternberg Gyula
Stiglicz Mór
400 Stirling Emil
Strasser Hermann
Strasser Jenő

78
Strasser Lipót
Studinka Elemér
405 Schab Mátyás
Schilling János
Schilling Rudolf
Schlemmer Jenő
Schlesinger Mór
410 Schlesinger Richárd
Schmidhausen Emil
Schmidt János
Schneider Károly
Schneller Ferencz
415 Schönfeíd Viktor
Schöpf Antal dr.
Schreiber Mór
Schulhof Ede
Schulz Lajos
420 Schühmichen Ágoston
Schwalb Kálmán dr.
Schwarz Béta
Schwarz Gyula
Schweiger Gyula
425 Szabó József dr.
Szabó József
Szabó Kálmán
Szabó Lajos
Szavkovics János dr.
430 Szász Pál
Szcifcrt Ernő
Szeles Sándor
Szende Arisztid
Szende István
435 Szende Vilmos
Székács István
Székács János
Székely Alfréd
Székely Ed várd
440 Székely Emil
Székely Nándor
Szigethy László
Szilágyi Etek dr.
Szilágyi Sándor
445 Szinyei Hugó

Szirányi Dezső
Szitha Sándor
Szobonya Béla
Szokolay Gyula
450 Szokolay Lajos
Szőke József
Szönyi Jenő
Szönyi Hugó
Sztehló Dezső
455 Sztratimirovics Radivoj
Szűcs Ferencz
Szűsz Andor
Tauffer Ferencz
Tavasz Ödön
460 Téry Tivadar
Terhes Sámuel dr.
Timcsák Aladár dr.
Tobak István
Tomcsányi Zoltán
465 Tompa Gyula
Tóth Alajos
Tóth Béla
Tóth Géza
Tóth György Béla
470 Tóth Gyula
Tóth István
Trischler Aladár
Trocsányi József dr.
Túri Zoltán
475 Turtsányi Mihály
Tyroler Márk
Újhelyi Andor
Ungár Barna
Ungár József Hugó
480 Utalea Octáv
Vadász Loránd dr.
Vajda Kálmán
Vajda Zoltán
Vájná Géza
485 Varga György
Varga Sámuel dr.
Vas Ignácz
Vass István
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Vass János
490 Vasinca Tamás
Vasváry Ernő
Várady Zsigmond
Váró Géza dr.
Verzár Ferencz
495 Vékás Lajos
Vider Arthur
Vitányi Miklós
Vitéz Győző
Vlaik Gyula
500 Vodzák Béla
Waidtnann Géza dr.
Weichart Rezső

Weisz Béla
Weiszburg Béla
505 Wiegner Sámuel
Winter Ernő
Winter Károly
Woíf József
Woltúk Béla
510 Zaliler Aladár
Zankó Géza
Záhorszky Gyula
Zeke Gyula
Zsaborszky Rezső
515 Zsíros Aladár dr.
Zsíros Zoltán

2. Államtudományi doctori oklevelet nyertek:

5

10

15

20

25

Aranyi Ödön
Asztalos Domokos
Ács Jenő
Ágoston Géza
Barathy Béla
Bánó Dezső
Bátori Oszkár
Benczédy Andor
Berencsy János dr.
Bezerédy Ábel
Biedermann Henrik
Bistyák Ferencz
Bodó Albert
Bodoky Géza
Bodrogy Imre
Baross Lajos
Bozzay Aladár
Böszörményi Andor
Böszörményi Béla
Brebán Aurél Cornél
Bruckner Károly
Bujanovics Rezső
Cuvaj Adolf
Czobor Imre
Csatáry Béla

30

35

40

45

50

Csech Samu
Csendes László
Cseresnyés Béla
Cserna Endre
Csöngős Bernât Ernő
Csutak Kálmán
Dános Árpád
Deák Gyula
Deáky Loránd
Dékáni Brúnó
Deme Andor
Dereánó István
Dezső Sándor
Domaniczky Gábor
Dombora Árpád
Dóczy Péter br.
Dubois József
Dukay Adolf
Eliássy Sándor
Englerth Emil
Erdelyánov Péter
Esze Ferencz
Ettingshausen Kálmán
Ényi Zoltán
Felszeghy Béla
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Fischer Miklós
Flittner Vilmos dr.
Fodor Antal
Forfota Viktor
55 Forró Lajos
Friedvalszky Ferencz
Fülcpp Dezső
Gaál Endre
Gabányi Imre .
60 Gáspárdy Elemér
Geilén Kálmán
Gondosch Viktor
Góts János
Görgey László
65 Groszmann Adolf
Gulácsy Sándor
Hagymássy Károly
Hajdú György
Mankó Elemér
70 Hanny Jenő dr.
Hartyány Imre
Havas Berthold
Havas István
Havas Jenő
75 Hedry István dr.
Hedry Sándor
Helmbaclier Miklós
Henneberg Géza dr.
Hevesi Imre
80 Hlavathy József
Hoffmann Ferencz
Hoffmann Máté
Hollander György
Horváth Aladár
85 Inczédy József dr.
Jahn Frigyes Róbert
Jantsits Sándor
Jelűnek Hermán
Kaáli Nagy Márezei
90 Kanovich Jenő
Kopp Hugó
Kardos Géza
Kassay Béla

Katona Fiilöp
95 Katona Lajos
Káldor Arthur
Kállai Emil
Kánya Sándor
Kejzlár Gyula
100 Kelety Géza
Kerekes Aladár
Kinizsy György
Kisch Ervin
Kiss Rezső
105 Khun Ferencz
Kocziszky Iván
Konnerüi Artlmr
Kotrba Károly
Kavaliszky Albin
110 Kovács Gyárfás
Kovács Nagy Sándor
Kovács Sebestyén
Kovácsy Ferencz dr.
Kölcsey Ákos
115 Kölcsey József
Krautzcr Lipót
Kretsmayer Gyula
Kubinyi György
Kubis Géza
120 Kutassy Ágost
Kvassay István
Kvisfeld László
Láng Ágoston
Lányi János
125 LÖwy Ignácz
Madarász Félix
Magyary László
Majay Dezső
Maiéter Ernő
130 Mariay Barna
Martin József
Mayer Vilmos Emil
Mátéfy József
Mirkov Iván
135 Molnár Béla
Molnár [gnácz
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140

145

150

155

160

165

170

175

Mülter Géza
Nagy Imre
Nagy János
Nagy József
Nábráczky Béla
Némethy Sándor
Neumann Andor
Nicsovics Vazul
Nikolics Béla
Novák Béla
Novák Gyula
Nyakas János
Oláh János
Ónody Jenő
Paczek Géza
Pajor Emil
Papp Alajos
Papp Károly
Papp László dr.
Papp László .
Perls Miklós
Pertich Kálmán
Pitta Lipót Alajos
Polonyi Viktor
Pólyák László
Popovits György
Pordea Gyula dr.
Princz József dr.
Priviczer Jenő
Radák György
Radocza Tibor
Rauscher Aurél
Reviczky Tibor
Rimay László
Riemer Vilmos
Salamon Gyula
Sallay György
Sauermann István
Sárpy István
Sebestyén Viktor
Secosianu Romulus
Semsey József
Simonyi Ernő

180 Singer Miklós
Sonnenwirth Lajos
Soó Dénes
Spaics Szilárd
Studinka Elemér
185 Schaurek Rafael
Schaurer Gábor
Scheffer Ferencz
Schlosser Ferencz
Schönfeld Vikor
190 Scliwalb Kálmán
Szabó Domokos
Szabó Imre
Szacsvay András
Szakály (Zakál) Károly
195 Szalay László
Szalay Sándor
Szeberényi Gyula
Szenoner István
Sziklay Dezső
200 Szilassy Cézár
Szőj ka Ernő
Szőry József
Szuchy Jenő Boldizsár
Takács Antal
205 Tar Béla
Tápay István
Teleky Jenő gr.
Téglás Béla
Thebusz Zoltán
210 Thumer Mihály
Tobak István
Torday Lajos
Tóth Dezső
Török Sándor gr.
215 Tulok Jenő
Turtsányi Mihály dr.
Örményi József
Vajda Mihály
Varsa Dezső
220 Vecsei Gyula
Veress János
Veszprémi Lajos
6
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Vékony Gyula
Viski Zsigmond
225 Visegrády József
Vitéz Gyula
Vojnich József
Vojnics Ferencz
Vostinár János
230 Vukovics Károly
Waldmann Márk
Wachter Ferencz
3. Orvostudományi

Weress Zoltán
Wöllich Brúnó
235 Zágoni Lajos
Záhorszky Gyula
Zákó Elemér
Zányi János Kálmán
Zeller Károly
240 Zonger Endre
Zsilinszky Mihály

doctori oklevelet

Beczner Imre
Feder Vilmos
Félegyházy Ernő
Filtsch Frigyes
5 Frőlilich Jenő
Gyergyay Árpád
Losonczy Sándor
4. Gyógyszerész
Ejuri Lajos
Hesser Ándor

nyertek:

Miklós Móricz
Pavel György
10 Sárdi Elemér
Singer József
Schilling Árpád
Zakariás Andor
Zintz Károly
doctori

oklevelet

nyertek:

Rácz Rezső

5. Bölcsészettudományi
doctori oklevelet
bölcsészet, nyelv- és történettudományi
Banczik Samu
Biichler Rózsa
Dobos Ferencz
Glatz Károly

5 Mauks Ernő
Szabó Emil
Tárczy Károly
Zalai János

6. Bölcsészettudományi
doctori oklevelet
matikai és természettudományi
Götz István
Tafner Vidor

nyertek a
karban:

nyertek a mathekarban:

Wolff Ottó
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7. Tanárt oklevelet nyertek az 1904—5. isk. évben:
N év

Acsay Ferencz . . . .
Ádám J e n ő ....................
Barthos In d á r................
Biela M ária....................
5 Biró L a j o s ....................
Borsódy Károly . . . .
Caliani Ágoston . . . .
Csép M ik ló s ................
Dr. Dávid Lajos . . . .
10 Dcckert J e n ő ................
Eitel E m i l ....................
Faragó László................
Fejér G yula....................
Foof P é t e r ....................
15 Forgács J á n o s ................
Fóris M ik ló s ................
Gaál P á l ........................
Dr. Gross József . . . .
hilibi Haller Jenő . . .
20 Hatvani Ede . . . . .
Haunstadter József . . .
Hogyor József................
Horváth L ajos................
Kegyes István................
25 Kmoschek Elek . . . .
Korber E r n ő ................
Kovácsy Jenő ................
Dr. Laurentzi Vilmos . .
Maller D e z s ő ................
30 Mayer J á n o s ................
Mátrai J á n o s ................
Meschendörfer Adolf . .
Nagy István .....................
Dr. Oravecz Ödön . . .
35 Osváth Ferencz . . . .
Dr. Pável Konstantin . .
Petrogalli Géza . . . .
Pécsi O ttm á r ................
Ráduly S im on................
40 Roska M árton................

S za kra

Görög-latin
Mén nyiségtan -természettan
Történelem-földrajz
Latin-íranczia
Magyar-latin
Történelem-földrajz
Magyar-latin
Magyar-német
Mennyiségtan-természettan
Mén ny iségta n-term észetta n
Történelem-földrajz
Történelem-latin
Természetrajz-földrajz
Magyar-latin
Magyar-német
Magyar-latin
Görög-latin
Magyar-német
Mén ny iségtan-természetta n
Mén ny iségta n-természetta n
Német-latin
•
Mennyiségtan-természettan
Mennyiségtan-természettan
Görög-latin
Menny iségtan-term észettan
Mén nyiségta n-természetta n
Magyar-latin
Történelem-földrajz
Magyar-német
Magyar-német
Magyar-latin
Német-franczia
Magyar-latin
Magyar-latin
Magyar-nemet
Román-latin
Mennyiségtan-természettan
Magyar-német
Magyar-latin
Történelem-földrajz
6*

84

45

50

55

60

Rózsa István .
Sebestyén János
Séra István . .
Steilner Róbert
Schandl Béla .
Scridon István .
Schotsch Jenő
Styliler Henrik
Szabó György .
Dr. Szabó Mózes
Szegedy Dezső
Szegvári Gyula
Szentiványí Albert
Dr. K. Szentpétery Zsigm
Szilágyi Dezső .
Sztripszky Hiador
Szász Ferencz . .
Torma Károly . .
Tubán Gyula Tibor
Tóth Balázs . . „
Török Sándor. .
Ujsághy Géza . .
Varga Péter Ernő
Zsigmond György

Mén ny iségtan-természeita n
Magyar-latin
Term észetraj z-föl draj z
Magyar-német
Történelem-latin
Történelem-latin
Történelem-földrajz
Történ elem-föld rajz
Görög-latin
Magyar-latin
Történelem-földrajz
Mennyiségtan-természettan
Történelem-földrajz
Természetraj-füldrajz
Történelem-latin
Történelem-földrajz
Magyar-latin
Term észetraj«-föld rajz
Magyar-német
Mennyiségtan-természettan
Mennyiségtan-természettan
Magyar-latin
Német-latin
Történelem-földrajz

Pótló oklevelet kaptak a harmadik szaktárgyból;
Acsey Ferencz a magyarból
Dr. Révai Sándor a németből
8. Az 1904—5. tanévben oklevelet nyert gyógyszerészek
névsora :
Ács Mihály
Bálint Ödön
Benda Károly
Blumberg Alfréd
5 Braun Ernő
Cseresznyés Gyula
Dopso Sándor
Francsek József
Fischer Béla
10 Glockner Klára
Hegedűs Béla

Hints Vilma
Hu pert Géza
Holtz Ádám
15 Lukinich Dezső
Lukács László
László Aladár
Márkus Elek
Müller Frigyes
20 Murgau János
Prodam Guido
Pop Viktor

Réti Ella
Sdiarbert Mór
25 Tamáskovits Gyula
Tincu Valér

Vots Ármin
Vetyc Ferencz
Wolf Ernő
30 Vass István

9. Az 1904—5. tanévben oklevelet nyert bábák névsora
Apafi Gizella
özv. Antal Jánosné Massenhauser Júlia
Özv. Bányai Ferenczné Győrfi Juliánná
özv, Bartlia Dánielné Nagy Anna
5 Baga Józsefné Ferencz Róza
Bodnár Jánosné Sárossy Mari
Bányász Borbála
Brassai Andrásné Neherebeczky Mari
Bakos Sándorné Grúz Róza
10 Czakó Ferenczné Csép Anna
Dénes Jánosné László Anna
Derzsi Katalin
Éltető Róza
Ferencz Gergelyné Berde Teréz
15 Foisel Jánosné Gubesch Mária
Farkas Jakabné Grün Eszter
Gálfi Mózesné Kereki Zsuzsánna
Horváth Gyuláné Mózes Berta
Kádár Jánosné Balló Juliánná
20 Kerekes Józsefné Horváth Polixéna
Kádár Nándorné Korda Erzsébet
László Anna
Miskolczi Lajosné Czakó Ilona
Nisztor Jánosné Cathiul Erzsébet
25 Náznán Márta
Papp Sándorné Szigeti Róza
Pánczél Klára
Román Gáborné Dragomir Mária
Rapolti Józsefné Szabó Ágnes
30 özv. Szentgyörgyi Józsefné Simó Lídia
Sitz Mátyásné Teutsch Katalin
Somodi Mártonná Kovácsfi Mari
Székely Ádámné Mucsi Anna
Scheiner Jánosné Zenn Regina
35 Schubutz Mihályné Szentmihályi Jolán
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Székely Samuné Jakab Sára
Sánta Juliska
Schur Zsuzsánna
Sándor Mária
40 Tamás Györgyné Gombos Róza
Taub Elekné Heiszler Róza
Vitus Béniné Sándor Szeles Zsuzsa

22. FÜGGELÉK.

Kitüntetéssel állották ki a vizsgálatokat.
a) A jo g - és államtudományi karban.
Az első alapvizsgálaton:
A. Abrudbányai Ede szótöbb.
Alcxy Lajos
„
Bartha József
egyhang.
Láng Aladár
„
Román Valér
szótöbb.

Szabó Béla
Sámuel Károly
Szentkirályi Béla
Zakariás Jenő
Zsilinszky Endre

szótöbb.

A második alapvizsgálaton:
Avcd János
szótöbb.
Boda Jenő
»1
Botka István
egyhang.
Brimancr Endre
szótöbb.
Czitrom Béla
»
Dávid László
n
Donszky Árpád
p
Gyapay József
n
Grandjeán Jenő
n
Galli Károly
n
Hadnagy Károly
n
Kis Tamás
it
Kiss Zoltán
*»
Kepes Henrik János
i*
Kiss Sándor
0
Kauntz József
It
Kolosy Márton
n
Lázár Gerö
i»

Laskovits János
Lukács Zoltán
Labancz Béla
Latzkó Vilmos
Milkó Lajos
Pénzes Sándor
Pártos Ottó
Romanecz Arisztid
Roscnfeld Aladár
Ráttkay László
Szántó Aladár
Szász Domokos
Szabadkay József
Scfiweiger Gyula
Teleky Sándor
Weisz Bernát
Wolf Lajos
Zathureczky Adolf

szótöbb.
egyhang.
szőtöbb.
*
n
tt

egyhang.
szótöbb.
jí

n
egyhang.
szótöbb.
*
0
M

n
n

egyhang.
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A jogtudományi államvizsgálaton:
Csenkey Jenő

egyhang.

Viszokay Lajos

egyhang.

Az államtudományi államvizsgálaton:
Nincsen.
Az első jogtudományi szigorlaton:
Ackermann Fülöp szótöbb.
Bállá Béla
Böszörményi Béla
Berényi János
Sz, Balogh Endre
Balás Péter Elemér'
n
Csiky Ödön
Dorogházy István
R. Friebeisz Gyula
Földes Miksa
Friedmann Ignácz
Gerő Vilmos
egyhang.
Glósz Miksa
szótöbb.
Heilper Lajos
Hódi Cyula
Hajós Henrik
Hóry Endre
Hoch Oszkár
Jencin Mózes
Kuncz Ödön
Kovácsy László
Klimó Péter
Lengyel Rezső
Marjay Ödön
i>
n
n

t»

n

it
n

9

9

11
n

it
fi
*
»

fi

'

ti
n

II

*

Matéter Ernő
Maros Márk
Muraközy László
Petrán Tibor
Puntigám Rudolf
Róth Dezső
Robu János
Reiter Emil
Szabó Elemér
Schwarcz Gyula
(pozsonyi szül.)
Szeifert Ernő
Schönstein Miklós
Schindler András
Székely Árpád
Tóth Dezső
Tiria Mihály
Troykó E. Imre
Vén Endre
Varsányi Hugó
Vékony Gyula
Wirthl Béla
Zigre Miklós

szótöbb.
ti
u
ti
t*
9
»
It
II

egyhang.
szótöbb.
*
ti
ír
n
n
ti
9
ti

egyhang,
szótöbb.
n

n

Második jogtudományi szigorlaton:
Ausch Jenő
Bruckner Károly
Balog Sándor
Benda Chirion
Deutsch Dezső
Eperjessy József

szótöbb.
*
9
9

egyhang.
szótöbb.

Fleischer Béla
Fürst Dezső
Friedmann Géza
Hegedűs Ernő
Hirsch Gyula
Hajós Henrik

szótöbb.
9
9
9
9
9

Györffy Gyula (karczagi szül.)
szótöbb.
Kuncz Ödön
„
Lehrbaum Béla
„
Lengyel Zoltán
n
Márton Albert
„
Petráss Lajos
„

Szödi Mihály
egyliang.
Somló József
szótöbb.
Sándor Béla
„
Schönstein Miklós
B
Slapanszky János
„
Vékony Gyula
„
Vén András
.

A harmadik jogtudományi szigorlaton:
Balog Sándor
szótöbb.
Csenkey Jenő
„
Deutsch Dezső
egy hang.
Fischer Tivadar
szótöbb.
Friedmann Géza
„
Jönciu Mózes
„
Kelemen László
„

Moskovits Mór
szótöbb.
Negrea Sextus Caniillus „
Piatsek Zoltán
„
Róna Béla
„
Somló József
„
Vodzák Béla '
„

Az első államtudományi szigorlaton:
Böszörményi László szótöbb.
Csiky Ödön
„
Dombora Árpád
„
Dános Árpád
„
Englerth Emil
„

Kemény Béta
Milykovits János
K. Nagy Ma rezet
Örményi József
Völlick Brúnó

szótöbb.
„
„
„
„

A második államtudományi szigorlaton:
Böszörményi Béla szótöbb.
Dános Árpád
„
Forró Lajos
egyliang.
Havas Berthold
szótöbb.
Kölcsey József
„

K. Nagy Marczel
Novák Gyula
Senóner István
Téglás Béla
Völlik Brúnó

szótöbb.
„
„
„
.

A combinált kiegészítő államtudományi szigorlaton:
Kovács Gábor
Kovács Zoltán
Láng Ágoston

egyhang. Lányi János
szótőbb. Símén falvi Árpád
„

szótöbb.
„

A kiegészítő államtudományi szigorlaton:
Dr. Flittner Vilmos szótöbb.

Vékony Gyula

szótöbb.

‘ - •i
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Az l-sö kiegészítő jogtudományi szigorlaton:
Kovács Gábor

szótöbb.

A ll-ik kiegészítő jogtudományi szigorlaton:
Kovács Gábor
szótöbb.
Dr. Kaszás Ádám Ödön „

Dr.Trócsányi József egy hang.

6J As orvosi karban.
Régi rendszerit I. szigorlat:
Schilling Áipád
Sárdi Elemér

Gyergyai Árpád
Zakariás Andor
II. szigorlat:

Sárdi Elemér
Gyergyai Árpád

Schilling Árpád
•
Hl. szigorlat:

Gyergyai Árpád
Új rendszerű I. szigorlat :
Török Imre

Issekutz Béla
//. szigorlat.:

Florea Oktáv
Gyógyszerészeti I. gyak. szigorlat:
Réti Ella
Hupcrt Géza
Popp Victor

Vetye Ferencz
Tincu Valér
Glockner Klára
Elméleti szigorlat:

Lukinich Dezső
Blamberg Alfréd

Tincu Valér
Hints Vilma

-. 1

■

■

'

»

•

.*

,
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Glöckner Klára
Murgan János
Réti Ella
Müller Frigyes

Vetye Fcrencz
Hnpert Géza
Cseresznyés Gyula

c) A bölcsészet-, nyelv- és történettuti. karban.
A bölcsészetdoctori szigorú vizsgálaton:
Dobos Ferencz
Szabó Emil

_

Tárczy Károly

d) A mathematikai és termésaettudoniányi karban.
A g y ó g y s z e r é s z e ti

Angyal István
Ernst Frigyes
Grózé Jenő
Gergely Jenő
Grtinwald Gyula
Krémer Lajos
Kovácsy Béla
Lovasy Ödön
Mikes Elek
Oniciu Simon

elővizsgálatokon:
Ács (Perl) Pál
Pertia Vazul
Rátái Dezső
Strausz Frigyes
Török Zsigmond
Teutsch József
Theisz Eugénia
Vogclsberger Viktor
Wolf Béla
Wohl Sándor.

e) A köttépiskolai tanári vizsgálatokon.
A tanári alapvizsgálatot mindkét szaktárgyból kitűnő
eredménynyel állották k i: Fogaraschcr Anna, Peltiő Sán
dor (történ.-földrajz), Valentini Antal (görög-latin), Albert
István, Végh János, ifj. Bartók György (magyar-német),
Mayer Imre a pliilosophiából mint harmadik szaktárgyból.
A szakvizsgálatot kitűnő eredménynyel állották k i: Lin
denschmidt Mihály (magyar és német) és dr. Révai Sán
dor (a németből mint harmadik szaktárgyból).

23, FÜGGELÉK.

A tanszékek és intézetek rendkívüli, valamint
külön utalványozott szükségletei az 1904/5.
tanévben.
Koronfi MII.

Ajtai K. Albert nyomdatulajdonosnak, az egye
tem számára az 1903/4 tanév Il-ik felé
ben szállított nyomtatványokért. . . .
Az egyetemi könyvtár levéltárának rendezésé
hez szükséges nyomtatványok költségeire
Az orvoskari intézeteknek elméleti és gyakor
lati szükségleteire....................................
Az egyetem háziátalányának fedezésére . . .
A bölcs., nyelv, és törttud. kar sem ina riu mai
nak alapfelszerelésére............................
Növénytani kirándulásokra............................
Az egyetemi Atliletikai Club részére . . . .
A közegészségtani intézetnek tanszerekkel való
folytatólagos felszerelésére....................
A bölcs, nyelv- és történettud. kar scminariumainak 1904-re á talán y u l................
Lutze Ferencz mechanikusnak munkadijul . .
A vegytani int. számlatartozásának fedezésére
Az ásvány- és földtani int. 1904. évi átalányá
nak p ó tlá s á r a ........................................
Az ált. kór- és gyógyszertant int. házbére
fe jé b e n ....................................................
Az Egyetemi Kör évi államsegélye fejében .
A vegytani intézet kibővítési munkáira . . .
A bölcs, nyelv- és történettud. kar seminariumainak 1905-re átalányul....................

3.889-07
2.085-68
1.900-—
12.348-—
5.000-—
1.000-—
3.000-—
4.000-—
4.000-—
48-—
2.339 47
1.000-—
700-—
4.000-—
25.056-07
4.000 —

í)3
Koron a Ilii

A művészettörténeti eszközök elhelyezésére
szükséges szekrény költségére . . . .
A román philologiai és ural-altáji összehason
lító nyelvészeti seminariumok számára
szekrények beszerzésére........................
Ajtai K. Albert nyomdatulajdonosnak, — az
1904/5. tanév 1. felében — az egyetem
számára szállított nyomtatványokért , ,
A belgyógyászati kórodán ápolt szegény gyer
mekek gyógyszerszámlájának kifizetésére
A földrajzi intézet felszerelésére...................
A növényrendszertani intézet felszerelésére .
A matti, seminariumnak könyvekre . . . .
A kórboneztani intézet számla-tartozásainak
fedezésére................................................
A Pethö-féle könyvtár vételárának harmadik
ré sz le té ü l................................................
A természettani intézetnek bútorok beszerzésére
A vegytant intézetnél végzett asztalos munkákért
Az egyetemi könyvtár czéljaira megvásárolt
Kolbai-féle telek után illeték lejében .
Az ásvány- és földtani-intézet felszerelésének
p ó tlá s á r a ................................................
A két növénytani intézetnek az elméleti és
gyakorlati oktatás szükségleteire .
..
Az egyetemi könyvtár póthelyiségeinek ház
bére fejében............................................
A klinikák tudományos felszerelésére .
..
Az egyetem házi átalányának fedezésére
..
Az élettani intézet tudományos felszerelésének
k iegészítésére........................................
A Staub-féle könyvtár vételárának első rész
letéül ................................................. . .
Az általános növénytani és ásványtani intézet
számára beszerzett bútorok költségeire
A szövet- és fejlődéstani intézet tudományos
felszerelésére............................................
Az állattani intézet tudományos felszerelésére
Az ásvány-földtani intézet felszerelésére
..
Az ált. növénytani tanszék 1904. évi átalánya
fe jé b e n ....................................................

250‘—
190-—
2.342*22
363*71
2.000*—
2.000*—
384*—
562*73
•
2.000*—
500*—
7.687*80
774*—
3.000*—
3.000*—
1.100*—
40.000 —
10.001*44
1.600*—
2.000*—
9.709*—
4.000*—
8.000*—
2.000*—
1 500'—
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Korona (Hl.

A növényrendszertani intézet 1904. évi áta
lánya f e j é b e n ........................................
1.500*—
Az ábrázoló geometriai tanszék túlkiadásainak
fedezésére................................................
18423
A vegytani intézet túlkiadásainak fedezésére
268‘22
Az állattani, valamint a szövet- és fejlődéstani
intézetek tartozásainak fedezésére . . .
4.000'—
Az érmészeti és régészeti tanszék tartozásai
nak fedezésére........................................
5.000-—
A mathem. tanszék tartozásainak fedezésére
1.077*47
A házi átalány fedezésére pótlólag . . . .
10.000*—
A mensa academica 1905. évi államsegélye
fe jé b e n .......................................
2,000*-összesen . . 203.361*11

24. FÜGGELÉK.

Helyettesítési dijak, útiköltségek, jutalmak és
segélyek az 1904/5. tanévben.
K oron«

Dr. Kenyeres Balázs ny. r. tanárnak a Breslaubán tartott congressuson való részvétel
c z é ljá b ó l................................................
Dr. Kiss Mór ny. r. tanárnak a politikai tan
szék helyettes ité s e é r t............................
Dr. Óvári Kelemen ny. r. tanárnak a bölcsé
szeti-jog e lő a d á s á é rt............................
Dr. Lukács Adolf ny. r. tanárnak a tételes
nemzetközi-jog előadásáért....................
Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanárnak a második
chemiai tanszék ellátásáért....................
özvegy dr. Szabó Károlyné számára segély
c z im e n ....................................................
Kovács János, Melka Vincze, Gráf Jakab és
dr. Cs. Papp József m. tanítók szá
mára egyenként 500—500 kor. jutalomdíj
Dr. Rigler Gusztáv ny. r. tanárnak a joghall
gatók számára tartott kőzegészségtani
előadásokért............................................
Dr. Erdélyt Pál egyetemi könyvtárigazgatónak
ú tik ö ltsé g ü l............................................
Dr. Rigler Gusztáv ny. r. tanárnak a gyógyszerészettan-hallgatóknak és iskolaorvo
soknak tartott közegészségtani előadá
sokért . ....................................................
Dr. Filep Gyula tanársegédnek az iskolaorvosi
és egészségtan-tanári tanfolyamon való
közreműködésért....................................
Dr. Apátliy István ny. r. tanárnak útisegélyül

Ilii.

600 —
t.200'—
750 —
450-—
2.000-—
400 —
2.0001—
600"—
8620

1.600-—
300'—
1.000 —

9fí
Koron* tilt.

Dr. Haraszti Gyula ny. r. tanárnak a magyar
irodalomtörténeti tanszéknek az 1904/5.
tanév Il.-ik felében való helyettesítéséért
Dr. Széky Tibornak utazási ösztöndíj fejében
Dr, óvári Kelemen ny. r. tanárnak a jogbötcsészet elő ad á sáé rt................................
Dr. Pósta Béla és dr. Csenged János ny. r.
tanároknak az Athenai-ban tartott archeo
lógiái congressuson való megjelcnhetés
czéljából egyenként 1200 kor................
Dr. Kenyeres Balázs ny. r. tanár számára a
joghallgatóknak tartott előadásokért . .
Dr. Borbás Vincze ny, r. tanárnak útisegélyül
Dr. Csengcri János ny. r. tanárnak az ó-kori
művészettörténeti előadásokért . . . .
Dr. Tangl Károly ny. r. tanárnak űtisegély
ez ím é n ....................................................
Dr. Apáthy István ny. r. tanárnak útisegély
c z ím e n ....................................................
Melka Vincze, Gráf Jakab, dr. Cs. Papp József
és dr. B o t o s György magán-tandóknak
egyenként 500—500 korona . . . . .
Dr. Udránszky László ny. r. tanárnak tisztelet
díjúi ........................................................
Tandíjjutalék czímen dr. Kiss Mór ny. r. tanár
nak 2159 kor. 94 fül., dr. Lukács Adolf
ny. r. tanárnak 523 kor., 22 fill., dr.
Óvári Kelemen ny. r., tanárnak 2692 kor.
62 fill., dr. Balogh Árthur ny. rk. tanár
nak 1722 kor. 12 fill., dr. Kosutány
Ignácz ny. r. tanárnak 1465 kor, 26 fill.,
dr. Hevesi Imre ni. tanárnak 525 kor.
38 fill., dr. Löte József ny. r. tanárnak
832 kor. 62 fill., dr. Udránszky László
ny. r. tanárnak 56 kor. 92 fill., dr. Ha
raszti Gyula ny. r. tanárnak 21 kor. 92
fillér, összesen........................................
Dr. Rigler Gusztáv ny. r. tanárnak útiköltségül
Dr. Kosutány Ignácz ny. r. tanárnak a pénz
ügytan elő ad ásáért................................
Dr. Balogh Árthur ny. rk. tanárnak a nemzet
gazdaságtan előadásáért........................

1.200'—
750"—
1.800‘—

2.400-—
600*—
400*—
400-—
500*—
1,000-—
2.000’—
1.000’—

10.000-—
200'—
533’33
666*67

9?
Koron*

Dr. Fabinyi Rudolf ny. r. tanárnak útisegély
c z im e n ....................................................
Dr. Ákoncz Károly, dr. Cs. Papp József, dr.
Hermann Antal, dr. Menyhárt Gáspár,
dr. Ruzitska Béla m. tanároknak egyen
ként 600 kor. ju ta lo m d íj....................
Juhász Sándor írodatisztnek a tanácsjegyző
helyettesítcseért ....................................
Kocsis Mihály szolgának az iskola-orvosi és
egészségtan-tanári tanfolyamon teljesített
szolgálataiért............................................
László Ferencz segédszolgának jutalomdíjjúl
Orbán János temetkezési segélye fejében . .
összesen . .

[II!

800-—

3.000'—
300'—
100-—
150'—
122-50
38.908-70

25. FÜGGELÉK.

Az Egyetemi Könyvtár igazgatójának jelentése.
Nagyságos dr. Kiss Mór úrnak, egyet. ny. r. tanár, Rector
Magnificus stb.
Nagyságodnak f. évi jutüus hó 28-án 2199. sz. a. kelt
rendeletére tisztelettel az alábbiakban számolok be az egye
temi könyvtárnak 1904/5. évi állapotáról és működéséről.
Jelentésein kiegészítőiül néhány kimutatást csatotok
és azoknak adatait a következőkben szólaltatom meg.
Az évi gyarapodás a múlt évihez képest némi emel
kedést az idén is mutat, noha a helyes értelmezés elha
gyása esetén jelentékeny esést tüntethet föl. Ennek az a
magyarázata, hogy a tavalyi rendkívüli gyarapodás anyagát
(Pethö-könyvtár) le kell számítani a végső Összegből és
csak a rendes gyarapodás eredményét kell az idei rendes
gyarapodással összehasonlítani. E szerint azután lesz tavalyi
rendes gyarapodás: 2392 mii 4392 kötetben, (a Pethökönyvtár anyaga 5424 mü 9675 kötetben) az idei 2868
mű 4390 kötetben, vagyis a rendkívüli gyarapodást nem
tekintve, az idei év sem maradt a tavalyi mögött, sőt
jelentékeny emelkedést mulat. Ha pedig azt is hozzá veszsztik, hogy az idén a Staub-könyvtárt szereztük meg rend
kívüli gyarapodásul, a melynek végső kimutatásom szerint
2007 kötete és 1073 különlenyomata (separatum) együtt
(3122 és 1073) 4195 kötelei teszen, az idei emelkedéssel
egészen meg lehetünk elégedve. Az egész évi ezek szerint
4875 mü 9582 kötetben.
Ilyen számokkal foglalkozva, örömmel jelzem, hogy
az utóbbi években tapasztalt emelkedés könyvtárunk állo
mányának végső statisztikáját igen kedvezőn változtatta
meg. Míg 1900. januárius 1-cn az egyetemi könyvtárnak
24,859 müve volt 49,480 kötetben, 1904, végén 46,960
müve van 86,948 kötetben, mihez az 1905-ben várható
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gyarapodását is hozzászámítva, öt év alatt a könyvtár anyaga
éppen megkétszereződött. Hasonló az arány és éppen ilyen
tetemes a múzeum könyvtárában is, úgy, hogy ma a két
könyvtár anyaga a 170,000 kötetet eléri, a kéziratok és
oklevelek nélkül. Ezzel pedig az egyesült könyvtárak hazánk
nyilvános gyűjteményei között a harmadik helyet foglalják
el, kifelé való hatásukban és itthon végzett munkájukban
is megtartván azt a rangot, melyet nekik állományuk kijelölt.
Az idei évnek nevezetesebb gyarapodása a Wernerféle könyvtár mellett a Staub-féle, melyet a nin. Miniszter
úr a math. és térni.-tud. Kar hathatós támogatása mellett
javaslatomra külön javadalomból vásárolt meg.
_ _ A rendes javadalomból teljesített vásárlások során az
idén is fájdalmasan tapasztaltam, hogy a tek. Karok és
az intézetek igényét nem tudom kielégíteni, mert a ren
delkezésemre álló összegek nem felelnek meg az egyetem
fejlődésével és hallgatósága megnövekedésével fokozatosan
emelkedő igényeknek, annál kevésbe, mert az irodalmi és
tudományos munkásság is folytonos új meg új kötelessé
get ró a könyvtárra. A mi javadalmunkat nagy részben a
folyóiratok kötik le, egy részét az anyag köttetése és kon
zerválása érdekében végzendő munka díjazása követeli,
így aztán igen nagy gondot okoz, ha a megmaradó rész
lettel a könyv-szükségletet ki akarom elégíteni. Természe
tesen ez nem megy és így az egyetem tudományos appa
rátusa kárára történik az a törekvésem, hogy a számszerüség
határain belül maradjak. Nehezíti a dolgot az a körülmény
is, hogy az intézetek is általam kívánják a maguk tudo
mányos szükségletük egy részét födözni. Erre és ennyi
igényre az évi javadalom kevés. A panaszkodás, lehál a
viszonyok megjavítására való törekvés kezdete, szükséges
kötelességem. Végül is nekem kell azt első sorban látnom,
hogy a könyvtár életének mire és sikeres munkájának
mennyire van szüksége, ebből kifolyólag nekem kell ily
irányban a tek. Tanácsot fölvilágosítanom. Mert ma már
általánosan elfogadott vélemény, hogy az egyes egyetemek
tudományos szintjét könyvtáraik színvonala szerint is lehet,
némelyek szerint, kell mérni. Ha pedig itt egy pillanatra
megállapodunk, észre kell vennünk, hogy nemcsak az
újdonságok beszerzésére nem vagyunk képesítve, de még
arra sem, hogy a régebbi hiányokat a saját erőnkből
pótoljuk. Jól érzem, hogy könyvtárunk törekvéseinek úgy
a tek. Tanács, mint a nm. Minisztérium buzgó táplálója
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és segítője, mert hiszen lépten-nyomon tapasztatom nagyrabecsült támogatásukat, de mégis meg kell jelölnöm azo
kat az irányokat, a melyek követése nagyobb és hatéko
nyabb munkára képesít. Ilyen volna első sorban a meglévő
hiányok pótlása és másod sorban az új irodalomnak lehető
beszerzése.
Az évi gyarapodásból, az egyetemi disszcrtácziók és
a Staub-könyvtár anyagán kívül, hátralékot nem ismerünk.
Amazokat nagy tömegük és kevéssé keresett voltuk szorít
ják a rendes földolgozásban hátra, emez pedig még csak
az imént érkezett be könyvtárunkba, május hó közepén.
Különben pedig mindent földolgoztunk. A nyomtatványok
osztályánál új gyűjteményeket is rendszeresítettünk, a
Halotti Beszédeknek külön csoportját, mely az idén került
kiválogatásra és rendszeres katalogizálásra; továbbá az
apróbb nyomtatványok csoportját, a melynek selegálása
még folyik. A szomorú-jelentcsek gyűjteményével is az
idén kezdtünk el nagyobb mértékben foglalkozni. Miután
a hátrátékos kölcsönzések aktáját lezártuk, az így fölsza
b a d ít erővel megindítottam azt a munkát, melynek czélja
az egész anyagnak a revíziója, abból a szempontból, hogy
az anyagnak heterogeneus elemei a tiszta könyvanyagból
kiemeltessenck. Későbbi dolog azokat külön állítani föl,
mint a hogyan az említett csoportoké már fölállíttatott.
Elvégeztük a kettős példák katalogizálását és megkezdtem
az ily nyilvántartóit és az egyes Karok és intézetek részé
ről kért anyagnak fokozatos kiszolgáltatását is. Ezzel együtt
megemlítem, hogy a PethÖ-könyvtár separátáit és kettős
példáit az ásvány- és földtani, a rendes duplumokból kért
anyagot az egyes intézeteknek és a fiatalság egyesületei
nek kiadtam.
A levéltárban és a kéziratok körül folyó munka foly
tatása volt a tavalyinak. A kéziratok közül a negyedrétüek
leírása folyt és kis részében munka alatt álló anyaga kivé
telével el is készült. Ez persze csak a törzsgyiijtemény
negyedrétűire vonatkozik, mert a gr. Kemény-fele nagy
gyűjtemény kéziratai még nem kerülhettek munkába.
A levéltárban a kötegekben indikálás nélkül lévő
limbusok feloldása és az abból kiválasztott anyagnak foko
zatos ezédulázása mellett főként két önállósuló gyűjtemény
felállítása kötötte le a levéltár munkáját. Ezek a Nyomta
tott Oklevelek és az Oklevél-Másolatok és Kivonatok gyüjeménye. Az előbbihez soroltuk az 1711. óta megjelent
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circulárckat, potenseket stb., az utóbbiakhoz a nem egy
korú és nem közeikor» másolatokat: tellát azokat, melye
ket egyes gyűjtök és kutatók legtöbbnyire tudományos
czéllal másoltak vagy vontak ki. Ilyen módon azután a
levéltári anyagnak hosszú időn keresztül nem használt
anyaga vált kezelhetővé, Fac-similc gyűjteményünk felál
lítása is jelentékenyen igénybe vette munkánkat. Ez év
alatt tehát három nagy gyűjtemény anyaga vált használ
hatóvá és az eddig felállított anyag indexe az utolsó beosz
tott oklevélig készüli el. Hozzá a feldolgozásra, a kutatásra
és kiszolgálásra egyaránt kényelmes és biztos útbaigazító
és ellenőrző mutató. A levéltár nyomtatványainak nagyobb
összegű költségét a nm, Miniszter úr külön tétel alatt volt
kegyes engedélyezni.
'
Az anyag konzerválására az idén is sok történt.
Egyik mellékletem beszámol a köttetési költségekről,
melyeknek végső összege a múlt évit csaknem harmad
résznyivel múlja fölül. Évek óta fokozatosan köttetek, mégis
ma sem vagyok abban a helyzetben, hogy az esetleges
költözködés elé teljes nyugalommal nézhetnék. Ez okból
csak sajnálnom lehet, hogy az erre a czélra kért nagyobb,
rendkívüli kiadás födözetet nem talált.
A könyvtári belső szolgálat fokozódását egy másik
mellékletem mutatja, de azt is, hogy olvasótermünknek
naponként 8 óra hosszat való nyitása már a második éve,
teljesen bevált. Ha az olvasóterem szellöztetési viszonyai
megengednék és befogadó képessége nagyobb volna,
tapasztalásom szerint a látogatottság jelentékenyen nagyobb
volna. Vannak olyan napjaink, a mikor a jelentkezőket
nem vagyunk képesek ellátni.
Kifelé mind jobban bővül hatásunk. Az intézetekkel
és gyűjteményekkel való kölcsönzési viszony forgalma
egyre nagyobb és elénkebb. Sajnálatos, hogy bérmentes
ségünk föltételei és magyarázása körül még mindig van
valami bizonytalanság, a mi a póstai kezelés költségeit
terheli végső következményében. A külföldi egyetemekkel
való csere viszonyunk simán és rendesen bonyolittatik le.
Az olvasóteremben a biztosítékul letett indexek keze
lésének és így a vele együtt járó forgalomnak könnyíté
sére egy új szekrényt terveltcm és csináltattam, melynek
költségeit a házi átalány terhére számoltam el. A tek.
Tanács jóváhagyta az Ex-Libris rajzok és az új pecsét,
illetőleg bélyegző tervét s e szerint az 1906. évtől kezdve
már azokat vehetem használatba.
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Gyarapodásunk, szolgálatunk, kölcsönzésünk, szóval
a könyvtári életnek egész vonalán végzett munkánk arány
talanul emelkedett, de fokozódott azzal is, hogy a pon
tosság és a belső rend érdekében fejlettebb és gondosabb
kezeléssel kell dolgoznunk. Ezzel a munkával és szaporu
lattal nem áll arányban a könyvtár, sem a rendelkezésre
álló helyet, sem a munka végzésére rendelt erőket tekintve.
Az új épület kérdése biztosítottnak tekinthető, csakhogy a
politikai helyzet miatt elkészülte egy évvel kitolódott; a
személyzet kiegészítése természetesen az új épület meg
nyitásával együtt, szüksegszerint és alkalomszerüleg vár
ható. De ez a jó reménység ismét tovább szállott, a fokozott
munka meg előttünk van és az el nem férés valóságát
elaltatni nem lehet. Még azzal sem, ha
a mint történt
— a bérlési rendre térnénk át. Ma a könyvtár már három
helyen van, az anyag hátmas tagolásban. A meglévő helyek
szűke napról-napra jobban fenyeget s a mi fő, az elhelye
zés kérdését a lehetetlenségig komplikálja. Az átmeneti
érának minden kényszerűsége van rajiunk és azzal a köte
lezettséggel, hogy az átalakulást elő kell készítenünk, hogy
az minden károsodás és zökkenés nélkül és simán történ
hessék meg. Ebben az irányban tettem is javaslatot, mely
még elintézésben nem részesült.
Csupa reménység és óhajtás lebeg fölöttünk és mi
bizalommal nézünk a jövendő elé, mert megszoktuk, hogy
a tek. Tanács jogos törekvéseinket és igazolt kívánságain
kat istápolja. Ez az év is megtanított bennünket ennek a
jó szokásnak az életére és folytonosságára és ezért is
teljes hálás szívvel köszönjük meg Nagyságodnak az év
folyamán való gondunk viselését
Kérem Nagyságodat, hogy mellékleteimet figyelemére
méltatni és jelentésemet tudomásul venni méltóztassék.
Kolozsvárt, 1905. szeptember 15.
E rd élyi Pál,
igazgató,
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26. FÜGGELÉK.

Kimutatás a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József
Tudományegyetem könyvtárának gyarapodásáról az 1904 5. iskolai évben.
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27. FÜGGELÉK.

A kolozsvári m. kir. Ferencz József Tudományegyetem könyvtárát az 1904 5. iskolai
évben ajándékaikkal gyarapították:
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28. F Ü G G E L É K .

Kimutatás az 1904/5. évben teljesített könyv
kötő munkákról.
Egyetem
kor. tilt.
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29. FÜ G G E L É K .

A kolozsvári m. kir. Ferencz József tudomány
egyetem és Erdélyi Országos Múzeum könyv
tárának használata az 1 9 0 4 -5 . iskolai évben.
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30. FÜGGELÉK.

Kimutatás a kolozsvári m. kir. Ferencz József
tudományegyetem könyvtárának 1904 5. évi
javadalmairól.I.*V
Korona

fillér

I. R endes évi Javadalm ak:
A könyvtári átalány 1904,11. fele és 1905.
I. f e le ...............................................................
Egyetemi quaestortól 1904. II. fe le...........
Egyetemi quaestortól 1905. 1. f e l e ...........

20000
7828
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50
-- '

II. R endkívüli javadalm ak:
A Pét hő-könyvtár vételárának Hl. részlete
A Staub-könyvtár vételárának I. részlete .

2000
2000

111 Átmenő k iad ások ra:
A duplumok feldolgozására.........................
A raktárhelyiség bérlete 1905. május l .—
június 30..........................................................
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—
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450
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38056

51

IV. B eru h ázásra:
Index szek rén y .................................................
Levéltári nyomtatványokra.............................

V. R endkívüli b ev étel:
22480. sz. p, il, Igazg. rend.........................

Összesen
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31. FÜ G G ELÉK .

Egyetemi alapítványok állása az 1904/5.
tanévben.
E
3

Kötvényben Készpénzben
A z a la p ítv á n y n e m e
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2 Dr. Urassal Sámuel
,
...
2300
3 Dr. Kanitz Ágost
4800
4 Mártonffy— Koncz alapítvány....................
4300
.
....................
5 K. Papp Miklós
fi Peielle István névire lelt a la p ítv á n y ..,. 23200
7 Trclort-alapítvány..........................................
9200
3 Magyar-Francain biztosító részvény társ.
alapítványa.................................................
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9 t . Gyarmati ly Miklós alispán nevére lett
alapítvány...................................................
3300 —
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1(1 Jog- és államim!-kari pályád íj alapitv. .
—
—
I lii Orvostudomány kari
.
alapitv. .
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—
12 Bölcs*, nyelv- és tört-tud. kari pályadíj
—
—
13 Mát]i.-terinészeUid.-kari pályadíj alapitv.
——
14 Egyetemi tanács rendelkezési a la p .........
ír. Mcnsa academ ten.......................................... 40300 —
sooo —
Ki Dr. Hegedűs Sándor alapítványa.............
—
—
17 Egyetemi torna- és vívás tanítási a la p ,.
18 Joghallgatók se g é ly z ó -e g y le lc ............. .... 2(1600 —
19 Kózépisk. tanár]elültek segélyzőegylete . 11400 —
2(1 Szabó Károly-féle alapítvány....................
200 —
800
21 Ladányi Gedeon-féle alapítvány. . . . . . . .
|
22 Dr. Groisz Gnszláv-féle alapítvány.........
1500
Dr.
Lechner
Károly
e,
tanár
alapítványa
23
a Diák-otthon r é sz é r e ...........................
2400 —
24 Zilllicli lstván-féle pályadíj alapítvány . .
2300 —
23 Dr. Vályi Gábor e. tanár alapítványa...
1100
2« Orvos tanhallgatók segélyző-egylete......... IF400
27 G vókvsz e részét tanhallgatók segélyzó-egyl 6400 —
—
—
2« Egyetemi K ü r.................................................
29 Kolozsvári Egyetemi Athlétíkai C lu b . . .
—
—
i

Ö ssz e se n .. . 1
71600

22
106 30
191,05
20, 51
14 21
292 13
432,81

—

205 21
338 57
306 09
4697, 11
840, 10
4 2 6 6 ,5 6
2410, 54
51641 78
58; 43
527 83
5441 15
3817 02
116] 80
154 21
186 95
196
201
85
3507
2333
212
2025

90
37
82
18
40
(ki
40

38173131
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32. FÜGGELÉK.

Elvi jelentőségű miniszteri rendelet.
A vállalatba adottt

szállítások

és

munkák kiadá-

sára vonatkozó szerződésekre vezetendő záradék
985—1904/5. etsz.

tárgy.

3 3. F Ü G G E L É K -

A kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József
Tud.-egyetem I904;5. tanév l. félévében telje
sített testgyakorlati oktatás eredményei:
Az egyetemi torna- és vívóteremben heti 9 órán át
felváltva a kezdők (3 csapatban 49 egyén); haladók heti
9 órában (2 csapatban 25 egyén); képzett vagy verseny
zők heti 15 órában (1 csapatban 14 egyén) csoportjai
tornázásban és vívásban működtek. Magánjellegű torna
órákban (többször változás alatt állott) átlag hetr 21 órá
ban (2 csapatban 39 egyén); a tanár urak heti 6 órájában
(2 csapat 11 egyén) nyert kiképzést.
összesen heti 60 órában tornázott és vívott 138 egyén.
A kard-, tör- és ökölvívásban, a katonai rendgyakorlatok
ban, szabad és füzér gyakorlatokban, szertomázásban és
a birkózás különböző nemeiben iskolaszerű oktatás adatott
és pedig a kardvívásban heti 27 órában a Keresztessy
magyar V., az olasz iskolában a Radaelli, Girolamo- és
Masieillo G .; a vitörvivásban heti 18 órában felváltva
franczia és olasz V. (Lyoni- és Páduai iskola); az ököl
vívás pedig angol és hollandi rendszerben (Oxfordi és
Leawardeni iskola) heti 3 órán át gyakoroltatott. — A
vívóteremben összesen bele számítva az egyetemi tanár
urak heti 6 óráját is, hetenként 54 vívó óra tartatott. A
tornateremben: A) csoportban 2 csapat; B) csoportban
3 csapat; C) csoportban 1 csapat; összesen 73 egyén heti
9 órában rendszeresen tornázott (Spies—Eisele—Jahn rend
szerben). Az elötornászok, csapatvezetők, a tornatanítói és
vívómesteri pályára készülök oktatására a torna és vívástanitás elméletéből, torna- és vívás-történetből — rendszer
tanból és vezényléstanból heti 2 óra tanítás volt, összesen
hetenként 11 torna óra tartatott. Az ünnep- és vasárnapok,
valamint az egyetemi szünnapokon gyalog- és kerékpár
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kirándulások, football és nagyrnéta-füleslabdajátékok tartat
tak. összesen 21 labdajáték mérkőzés folyt le. Decz. és jan.
hónapokban pedig a korcsolyázás is figyelembe részesült.
Szeptember havában 120 órán részt vett átlag 11
egyetemi hallgató, 4 egyetemen kivül álló.
Október havában 260 órán részt vett átlag 13 egye
temi hallgató, 5 egyetemen kivül álló.
November havában 231 órán részt vett átlag 12
egyetemi hallgató, 4 egyetemen kivül álló.
Deczember havában 156 órán részt vett átlag 16
egyetemi hallgató, 7 egyetemen kivül álló.
Az I. félévben összesen 767 órán részt vett átlag 13
egyetemi hallgató, 5 egyetemen kivül álló.
Legtöbb tornász volt november hó 17-én (19-en),
legkevesebb pedig deczember hó 20-án (9-en). Legtöbb
vívó volt november hó 24-én (57-en), legkevesebb novem
ber hó 5-én (8-an). A kolozsvári m. kir. Ferencz József
Tudományegyetem testgyakorlati óráin részt vett egyetemi
hallgatóknak 11 -7 eröpont, az egyetemen kivül állók 5‘3
eröpont átlagos erőemeikedése volt. Szeptember és október
hónapokban összesen 12 kirándulást rendeztünk, 4-et kerék
páron, 8-at gyalog. A társas gyalog kirándulások és a
touristika (hegymászás) és a mezei futó versenyek e fél
évben haladásnak indultak. Az előre megállapított terv
szerinti gyalog kirándulásban részt vett 62, átlag 21 egycgy kirándulásban. Megtettek összesen 339 km. utat, átlag
óránként 6-7 kilométert egy-egy kiránduló. Az egyetemi
hallgatók a kerékpározás terén is buzgólkodtak. Kedvező
időjárás alkalmával 15— 120 km. kerékpáros kirándulásokra
hetenként töbször is kivonultak. Az előre tervezett kerékpár
kiránduláson 1256 km. utat tettek meg, átlag óránként
17'5 km. sebességgel. A kezdő kerékpárosok rendszeres
oktatásban részesültek, 57 egyetemi hallgató sajátította el
a kerékpározást. Kiemeljük, hogy a tornaórák vezetésében :
Hofímann Ferencz és Vargha Sándor t. t .; a vivóórák
vezetésében: Dr. Gerentsér László és Palliardi E .; a foot
ball csapatok vezetésében: László Gyula tornatanár; a
kerékpár kirándulások vezetésében : lovag Pittoni és Veress
Jenő ; a gyalog kirándulások vezetésében : Demeter Vazul
és Szabó Géza segédkeztek s kitüntették magukat. A torna
órákat 211; a vívó órákat 156; a football játékokat több
ezer, a kerékpár kirándulásokat 33; a gyalog kirándulá
sokat 16 vendég látogatta. A „Kolozsvári Magyar Kir.
8
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Ferencz József Tud.-egyetem testgyakorlati óráin az 1904/5.
tanév I. félévében 100 egyetemi hallgató átlagos életkora
20'5 év; átlagos magassága 169 cm.; átlagos magassági
növekedés 17 cm.; átlagos testsúlygyarapodás 2-9 kgr.;
átlagos mellböség nagyobbodás 2'9 cm., átlagos tüdő
térfogat nagyobbodás 156 köbcm.; átlagos jobbkéz csukló
vastagodás 2’3 mm.; átlagos balkéz csukló vastagodás
17 mm. Az átlagos testgyakorlati eröfelvételek követ
kezők : A kar feszítő Izmainak eröegysége a félév ele
jén legkisebb 2, legnagyobb 27, átlagos 15; a félév
végén legkisebb 6, legnagyobb 30, átlagos 18. A kar
hajiitó izmainak eröegysége a félév elején legkisebb 4, leg
nagyobb 44, átlagos 24; a félév végén legkisebb 12,
legnagyobb 55, átlagos 33. A láb izmainak eröegysége a
félév elején legkisebb 5, legnagyobb 54, átlagos 29; a
félév végén legkisebb 12, legnagyobb 56, átlagos 34. A
testi eröpontok összege a félév elején legkisebb 8, leg
nagyobb 108, átlagos 58; a félév végén legkisebb 24,
legnagyobb 112, átlagos 68. Egy évi átlagos gyarapodás
10. Az erőméréscknél a felhúzódás magas nyújtón 2 erő
pontot számit, a feltolódás magas korláton szintén 2
eröpontot számit. Minden sarkazás 1 eröpontot számit.
A sarkazás több nem lehet, mint a felhúzódás és feltoló
dás eröpontjaínak összege. A „K. Egyetemi Athletikai
Club“ tagjai heti 12 órában rendszeresen tornáztak és
vívtak az egyetemi torna- és vívóteremben, — átlag 11-en
egy-egy órában. A „K. E, A. C.“ 1904, október hó 29-én
nagyszabású torna- és athletikai versenyeket rendezett dr.
Pisztóry Mór ny, r. e. tanár és a klub felügyelő bizott
sága elnökének tiszteletére, mely alkalommal díszokleve
let nyújtottak át az egyleti életben szerzett érdemei
elismeréséül.
Kelt Kolozsvárott, 1905. év januárius hó 15-én,
"
Kiváló tisztelettel:
N a g y b u d a fa lv i V e r m e s L a jo s ,
egyetem i torna tanár És v ivómester.
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A K olo zsvári M. Kir, F e re n c z József T u d o m á n y e g y e 
te m te s tg y a k o rla ti ó rá in ré s z tv e tt e g y e te m i h a llg a tó k
d y n a m o m e trik a i és a n tro p o m e trik a l e re d m é n y e i az
1904 5. ta n é v J. fé lé v é b e n .

A megvizsgált egyetemi hallgatók közül a torná
szóknál 33*5%; a vívóknál 65-37# ! a kerékpárosoknál
22'77>; a íootbal játszóknál 20* l »/o a jobb kar erősebb
volt mint a bal. — A tornászóknál 49-5Vo; a vívóknál
9-47#; a kerékpárosoknál 71-57#; a football játékosoknál
39-77# mindkét kar egyenlő erősnek látszott, — A tor
nászoknál 177„; a vívóknál 25-3®/#; a kerékpárosoknál
5-870; a football játszóknál 40-2% a balkart találtam
erősebbnek. — A két kar hosszúságánál a kísérletek azt
eredményezték, hogy túlnyomó résznél hosszabb a jobb
kar a balnál, valamint, hogy többnyire hosszabb a bal
láb (helyesebben a bal alsó végtag) a jobbnál. — Az
eredmény az, hogy a tornászoknál 16-97# > a vívóknál
63'77„ ; a kerékpárosoknál 19'3fl/0; a football játékosok
nál 5 3 i7 „ a jobb kar hosszabb a balnál, a bal láb
hosszabb a jobbnál. A tornászoknál 13-7 % ; a vívóknál
19-4%; a kerékpárosoknál 14 2 7 ,; a football játékosok
nál 17-97, a megfordított viszony mutatkozott, vagyis a
balkar meg a jobb alsó végtag volt hosszabb Öt egyén
nél, melyeknél a jobb oldali végtagok voltak hosszabbak
a baloldaliaknál, de mutatkoztak egyéb rendellenességek
is. — A jobb és balkarnak, úgyszintén a jobb és bal
alsó végtagnak tökéletesen egyenlő hosszúságát egyetlen
egy esetben sem konstatál háttám. Betegségekről, párbajmegsebesülcsekröl és több elmaradási okokról jegyzeteket
nem vezettem.
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T á b lá s k im u ta tá s a K o lo zs v á ri M , Kir. P e ra n c z J ó zs e f T u d . e g y e te m te s tg y a k o rla ti óráin
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34. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József
Tud.-egyetem 1904/5. tanév II. félévében tel
jesített testgyakorlati oktatás eredményei:
Az egyetemi torna- és vívóteremben heti 9 órán át
felváltva a kezdők (4 csapatban 47 egyén) ; haladók heti
9 órában (3 csapatban 36 egyén); képzett vagy verseny
zők heti 15 órában (2 csapatban 22 egyén); az A) B) C)
csoportban tornázott (9 csapatban 105 egyén), heti 9
órán át működtek. Magánjellegű tanórákban (többször vál
tozás alatt állott), heti 12 órában (2 csapatban 47 egyén);
a tanár urak heti 6 órájában (2 csapat 15 egyén) nyert
kiképzést.
összesen heti 60 órában tornázott és vívott 167
egyén. A kard-, tör- és ökölvívásban, a katonai rend,
tornászat! rend, szabad és füzér gyakorlatokban, szertornázásban és a birkózás különböző nemeiben iskolaszerű
oktatás adatott és pedig a kardvívásban heti 27 órában a
Keresztessy magyar rendszer V., az olasz magas iskolában
a Radaelli—, Girolamo- és Masieillo G .; a vitörvivásban
heti 18 órában felváltva a franczia— és olasz — (Lyoniés Páduai iskola); az ökölvívás pedig angol és hollandi
rendszerben (Oxfordi és Leawardeni iskola) heti 3 órán
át gyakoroltatott. — A vívóteremben összesen, beleszá
mítva az egyetemi tanár urak heti 6 óráját is, hetenként
54 vívó óra tartatott. A tornateremben A) B) C) csopor
tok 9 csapatban 135 egyén, rendszeresen tornázott (Spies—
Eísele—Jahn rendszerben). Az elötornászok, csapatveze
tők, a tornatanitói és vivómesteri pályára készülök okta
tására, a torna- és vívástanítás elméletéből, torna- és
vívás-történetéből — rendszertanból és vezényléstanból heti
2 óra tanítás volt, összesen hetenként 11 torna óra tarta-

tott. Az ünnep- és vasárnapok, valamint az egyetemi
szünnapokon gyalog- és kerékpár-kirándulások, íootball- és
nagyméta-füleslabdajátékok és „Turul“ tartattak, összesen
22 labdajáték mérkőzés folyt le. Februárius és márczius
hónapokban pedig a korcsolyázás is figyelemben részesült.
Februárius havában 251 órán részt vett átlag 19
egyetemi hallgató, 9 egyetemen kívül álló.
Márczius havában 257 órán részt vett átlag 17 egye
temi hallgató, 7 egyetemen kivü! álló.
Április havában 141 órán részt vett átlag 16 egye
temi hallgató, 5 egyetemen kívül álló.
Május havában 235 órán részt vett átlag 19 egyetemi
hallgató, 9 egyetemen kivül álló.
Junius havában 115 órán részt vett áltag 11 egye
temi hallgató, 4 egyetemen kivül álló.
A [I. félévben összesen 999 órán részt vett átlag
16*4 egyetemi hallgató, 6'8 egyetemen kivül álló.
Legtöbb tornász volt februárius hó 11-én (39-en),
legkevesebb pedig április hó 15-én (12-cn). Legtöbb vívó
volt februárius hó 25-én (47-en), legkevesebb május hó
2-ún (9-cn). A Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudo
mányegyetem testgyakori a ti óráin részt vett egyetemi
hallatoknak 11'4 eröpont, az egyetemen kivül állók 3 9
eröpont átlagos erőemelkedése volt. Április, május és
junius hónapokban összesen 18 kirándulást rendeztünk
10-et kerékpáron, 8-at gyalog. A társas gyalog kirándulások
és a touristika (hegymászás) és a mezei futó versenyek
e félévben hanyatlásnak indultak. — Az előre megálla
pított tervszerinti gyalog kirándulásban részt vett 73, átlag
17 egy-egy kirándulásban. Megtettek összesen 940 km.
utat, átlag óránként 5-5 kilométert, egy-egy kiránduló. —
Az egyetemi hallgatók a kerékpározás terén is húzgólkodtak. Kedvező időjárás alkalmával 25—120 km, kerék
páros kirándulásokra hetenként többször is kivonultak.
Az előre tervezett kerékpár kirándulásokon 1754 km. utal
tettek meg, átlag óránként 21 km. sebességgel. A kezdő
kerékpárosok rendszeres oktatásban részesültek, 42 egye
temi hallgató sajátította el a kerékpározást. Kiemeljük,
hogy a tornaórák vezetésében : Hoffmann Ferencz és Vargha
Sándor t. t . ; a vivóórák vezetésében: Dr. Gerentsér
László oki. vm .; a footbal csapatok vezetésében: László
Gyula tornatanár; a kerékpár kirándulások vezetésében:
Lovag Pittoní és Veress Jenő bajnok; a gyalog kirán-
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dulások vezetésében: Demeter Vazul és Papp István
segédkeztek s kitüntették magukat. — A tornaórákat 69;
a vívóórákat 118; a íootbal játékokat több ezren; a
kerékpárkirándulásokat 21 ; a gyalogki rándulásokat 12
vendég látogatta. A „Kolozsvári M. Kir. Ferencz József
Tudományegyetem“ testgyakoriati óráin az 1904,5 tanév
II. felében 100 egyetemi hallgató átlagos életkora 203
év; átlagos magassága 161'3 cm.; átlagos magassági
növekedése 1'3 cm.; átlagos testsúlygyarapodás 2-3 kgr.;
átlagos mellböség nagyobbodás 2-1 cm,; átlagos tüdő
térfogat fejlődés 103 köbem.; átlagos jobbkéz csukló
vastagodás 2'2 cm.; átlagos balkéz csukló vastagodás P7
cm. volt. Az átlagos testgyakorlati erofelvételek követke
zők: A kar feszítő izmainak eröegysége a félév elején
legkisebb 3,
legnagyobb 29, átlagos 16; a félév végén
legkisebb 7, legnagyobb 35, átlagos 21. A kar hajlító
izmainak erőegysége a félév elején legkisebb 6, legnagyobb
47, átlagos 26-5; a félév végén legkisebb II, legnagyobb
57, átlagos 34. A láb izmainak eröegysége a félév elején
legkisebb 7, legnagyobb 59'5, átlagos 33t25 ; a félév
végén legkisebb 14, legnagyobb 59, átlagos 36-5, A testi
eröporítok Összege a félév elején a legkisebb 9, a leg
nagyobb 119, átlagos 64; a félév végén legkisebb 27,
legnagyobb 125, átlagos 76. Egy évi átlagos erőgyara
podás 13. A „Kolozsvári Egyetemi Athlctikai Club“ tagjai
heti 12 órában rendszeresen tornáztak és vívtak az egye
temi torna- és vívó-terem ben, A „K. E. A. C.“ 1905.
április hó 9-én megtartott tavaszi mérkőzései következő
eredménnyel végződtek. Gerelyhajtásban első lett Deák
Gyula 31*10 m., súlyemelésben első lett Gergely Lajos
57 kgr. egy karral fejfölé 5-szor emelte. Czéllövészetben
első lett Sárpy László Magyarország rekordmartnje 20
hibátlan lövéssel, jó. második dr. Sárpy István a „K. E.
A. C.“ érdemdús elnöke, 19 hibátlan lövéssel. A kard- cs
tőrvívásban pedig Bükkfalvi István János, a Club fáradha
tatlan és buzgó alelnöke első lett és bajnoki oklevéllel
lett kitüntetve.
Kelt Kolozsvárt, 1905. év, julius hó 5-én.
Kiváló tisztelettel:
N a g y b u d a f a lv i V e r m e s L a jo s,
egyetem i tornatanár és vivómesler.
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A K o lo zsvári M. K ir. F e re n c z József T u d .-e g y e te m
te s tg y a k o rla ti ó rá in részt v e tt e g y e te m i h a llg a tó k
d y n a m o m e rtik a i és a n tro p o m e trik a l e re d m é n y e i az
1904 5 ta n é v II. félévéb en .

A megvizsgált egyetemi hallgatók közűi a torná
szoknál 36*3% ; a vívóknál 6 1*4°/0 ; a kerékpárosoknál
22'3% ; a football játszóknál 18*7% a jobb kar erősebb
volt mint a bal. — A tornászoknál 47-7%; a vívóknál
13'2% ; a kerékpárosoknál 66' 1% ; a football játékosok
nál 39'7% mindkét kar egyenlő erősnek látszott. — A
tornászoknál 16%; a vívóknál 25'4% ; a kerékpárosok
nál 11 '6 % ; a football játszóknál 41*6% a balkart talál
tam erősebbnek. — A két kar hosszúságánál a kísérletek
azt eredményezték, hogy túlnyomó résznél hosszabb a
jobb kar a balnál, valamint, hogy többnyire hosszabb a
bal láb (helyesebben a bal alsó végtag) a jobbnál. —
Az eredmény az, hogy a tornászóknál 17*5%; a vívók
nál 67'2% ; a kerékpárosoknál 23'9% ; a football játéko
soknál 49'2% a jobb kar hosszabb a balnál, a bal láb
hosszabb a jobbnál. A tornászóknál 19*2%; a vívóknál
17*3%; a kerékpárosoknál 22'8% ; a football játékosok
nál 297% a megfordított viszony mutatkozott,, vagyis a
balkar meg a jobb alsó végtag volt hosszabb hét egyén
nél, melyeknél a jobb oldali végtagok voltak hosszabbak
a baloldaliaknál, de mutatkoztak egyéb rendellenessé
gek is. — A jobb és balkarnak, úgyszintén a jobb és
bal alsó végtagnak tökéletesen egyenlő hosszúságát egyet
len egy esetben sem konstatálhattam.,Betegségekről, pár
baj megsebesülésekről és több elmaradásÍ_okokróI jegyzeteket
nem vezettem.
*'
'

T á b lá s k im u ta tá s a K o lo z s v á ri M, Kir. F e re n c z J ó zs e f T u d .-e g y e te m te s tg y a k o rla ti ó rá in
ré s z t v e tt e. h. lé ts zá m á ró l a z I9 0 4 '5 . ta n é v II. feléb en .
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35. F Ü G G E L É K .

Az Egyetemi Diákasztal felügyelő bizottságá
nak jelentése a házi-kezelésbe vett Diákasztal
1904/5. tanévi működéséről.
T ekintetes E gyetemi T anács !

Az Egyetemi Diákaszta] az 1904/5. tanévben fölötte
kedvezőtlen kilátások mellett kezdette meg működései,
mert Ínséges esztendő köszöntött reánk, a melyben alig
képzelhető drágasággal kelleti küzdeni magunknak is, de
a melyben az egyetemi hallgatók is épen az esztendő
ínséges voltánál fogva még kevésbbé várhattak szülőiktől
segélyt és még kevésbbé teli eltek szert keresetre, hisz az
Ínséges ember megszorítja szükségleteinek mértékét és
alkalmazottainak számát.
Soha sem éreztük jobban, mint ennek a tanévnek
az elején, hogy milyen jó lelt volna a kövér esztendőkben
többet gyűjteni a Mensa számára és hogy mennyire indo
kolt lett volna az, ha a nagy méltóságú Vallás és Köz
oktatásügyi m. kir. minisztérium fölemelte volna a Mcnsának
állami segélyét, mely egyáltalán nem áll arányban sem
azokkal az állami segélyezésekkel, a melyekben a nagy
méltóságú minisztérium a kolozzsvári felekezeti tápintéze
teket segélyezi, sem pedig az Egyetem Diákasztalálól
megoldandó föladatokkal. De az Egyetemi Diákasztalnak
épen ebben az esztendőben kellett megállnia a helyét, épen
ebben az esztendőben kellett bőkezűbbnek lennie, mert
mikor mindenki szegény, akkor az Egyetemi Diákasztalhoz
hasonló jótékony intézményeknek a szegénység hatha
tósabb támogatásáról kell gondoskodtok. Ha felügyelő
bizottságunk méltó akart lenni feladatához, akkor épen
ebben az esztendőben nem volt szabad fölemelni az étke
zési díjat, sőt ellenkezőleg, fel kellett emelnie a segélye-
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zéseknek mérvéi. Hiszen már a tanév 1. scmcstcrében
77 hallgató folyamodott segélyért, a kik közül egy sem
volt, ki a segélyre rá ne szorult, és szorgalmával rá ne
szolgált volna. Megtakarításról ebben az esztendőben nem
lehetett szó, csak arra gondolhattunk, hogy becsülettel
megálljuk a sarat.
Már az I. félévben kénytelenek voltunk a félsegély
ben részesbendök számát 17-röl 24-rc emelni, a mit úgy
eszközöltünk, hogy a 6 koronával segélyezett helyek közül
Hetet félsegélyes helylyé változtattunk át. De még ennél
a pontnál sem állapodhattunk meg, mert a félévek közben
még több ily átalakításokat is kénytelenek voltunk tenni.
Az I. semesterben segélyeztünk a Diákasztal alapja terhére
54 hallgatót, a Peielle-alap terhére pedig 12-t. A segélye
zettek száma a II. félévben is megmaradt. Valóban erősen
kellett ügyelni, hogy ity nagymérvű segélyezések és olyan
nagy drágaság mellett Egyetemi Diákasztalunk anyagi
viszonyai meg ne rendüljenek és költségvetésünk betart
ható legyen A mi e tekintetben rajtunk állott, azt meg
tettük és örömmel jelenthetjük a tck. Tanácsnak, hogy
költségvetésünk kereteit túl nem léptük, sőt 2253-84 korona
megtakarítást is sikerült elérnünk, — holott, mint alább
ide mellékelt mérlegünk mutatja, ez évben 843-62 koro
nával többet kellett segélyezésre fordítanunk, mint az
előző évben. Ennek a megtakarításnak oka abban rejlik,
hogy a kolozsvári köztisztviselők egyesületébe léptünk be és
ennek folytán a lisztnél és fűszeráruknál nem remélt meg
takarításokat eszközölhettünk, a melyek kiegyenlítették
azokat a töbhkiadásokal, melyek a hús- cs kenyérárak
folytonos emelkedéséből származtak.
Senki se liigyje azonban, hogy ez a megtakarítás
valóságos, mert a foiákasztal tőkegyűjtéséhez ez az összeg
sokkal kevesebbel járúlt, mint a mennyire a múlt év 11.
semcstcrének eredményei alapján jogosan számíthattunk
volna, ha az Ínséges esztendő minden nyomorúsága
reánk nem szakadt volna. Az elmaradt haszon értéke
legalább 5000 koronában fejezhető ki, olyan 5000 koro
nában, melyre ennek az intézménynek, ha fejlődni akar,
föltétlenül szüksége van. Az Egyetemi Diákasztalnak u. i.
rendszeresen magamagából kell*gyarapodnia, mert a jelen
tanév folyása kél dologra tanított meg bennünket. Az egyik
az, hogy a társadalmi segítségre, a másik az, hogy az
egyetemi ifjúság közreműködésére csak igen kevéssé, vagy
egyáltalán nem számíthatunk.
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A társadalmi segítség egy-egy nagyobb akcziónál
föllendül, aztán rohamosan leszáll és csakhamar egészen
megszűnik. Világosan mutatja ezt az a körülmény, hogy
míg tavaly a gyüjtötömbökből, külön adományokból és
perselypénzből egy semester alatt 3768*34 kor. gyűlt egybe,
addig az idén két semesterben mindössze 2128*78 kor.,
tehát a tavalyi arány szerint az idei egy semesterre a
tavalyi gyűjtésnek körülbelül l/ r e esik csak.
Bizonyára emlékezetében él a tekintetes Tanácsnak,
hogy milyen odaadó működést fejtett ki a múlt tanévben
az egyetemi hallgatókból alakúit Diákszövetség és hogy
mennyi reményt fűzött e szövetség működéséhez felügyelő
bizottságunk. E szövetség működésének tavaly csak kész
pénzben 982*36 koronát köszönt az Egyetemi Diákasztal,
nem is számítva azt, hogy ügybuzgó működésével a Diák
asztal jó hírnevét eladdig soha el nem ért magaslatra fej
lesztette. Mélységes szomorúsággal kell ennek a szövet
ségnek ez idei két semesteren át folytatott működéséről
följegyezni, hogy az Egyetemi Diákasztalnak egy fillért
sem juttatott, holott igen szép jövedelmei voltak és még
a kolozsvári Szt.-Mihály templom kis tornya is közelebb
állott szívéhez, mint az az intézmény, a melynek istápolására alakúit. Működésében czélját teljesen félreismerte.
Egyletesdit játszott, jogokról és souverainitásról beszélt,
reprezentálások képezték büszkeségét, holott e szövetség
csak kötelességek teljesítésére alakúit; olyan kötelességek
teljesítésére, melyek a Mensa javának elövitelét czélozták.
Felügyelő-bizottságunk mindent elkövetett, hogy az ifjú
ságot helyes irányba terelje. Korábbi szabadabb alapsza
bályaiknak átdolgozására utasította a szövetséget, a melyek
nek készítésében a felügyelő-bizottság elnöksége is részt
vett és a melyek azt a felügyelő-bizottságnak hatályosabb
ellenőrzése alá helyezték. Mindez hiábavalónak bizonyult
és mikor a fel ügyelő-bizottság azt tapasztalta, hogy az ö
feladatai egy részének a szövetség kezébe való átbocsátása
csak káros eredményekre vezet, a szövetség feloszlását
volt kénytelen elrendelni.
Mi sem bizonyítja jobban az Egyetemi Diákasztal
föllendülését, mint az, hogy az elmúlt tanév 1. semesterében az étkezők száma egy hónapban 360-ig emelkedett,
Ez a körülmény szükségessé tette, hogy az evőeszközök
számát oly mértékben szaporítsuk, a mely 300 hallgató
nak egyszerre való kiszolgálását teszi lehetővé. Ilyen fór-
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mán ma az Egyetemi Diákaszta! 300 étkezőre való beren
dezéssel bír, a mi szintén ennek az esztendőnek gazda
sági eredménye.
Még jelentősebb gyarapodását képezi Mensánknak
a Petőfi- és Egyetem-utcza sarkán fekvő ú. n. „kőfaragó
telek“ megszerzése, melyet Kolozsvár sz. kir, város tör
vényhatósága ajándékozott egyesületünknek. Ezzel a telek
kel a Mcnsa vagyona 80.000 koronával gyarapodott. Az
ajándékozás ténye f. évi januárius hó 13-án jutott fel
ügyelő-bizottságunk tudomására, természetesen avval a
hozzáadással, hogy az ajándékozásra nézve a nagyméltóságu m. kir. belügyinmisterium jóváhagyása bevárandó.
Ezt a telket a nagym. m. kir. vallás- és közoktatási mi
niszter úr kérte a város tanácsától annak az előterjesztés
nek folyományaképcn,. melyet felügyelő-bizottságunk a
vallás- és közoktatási miniszterin mhoz intézett. Minthogy
azonban a telket arra a czélra kérte felügyelő-bizottságunk,
hogy rajta a Mensának új helyiségeit és 20 diákszobát
tartalmazó épületet bankkölcsönnel emeljen, ennélfogva a
nemes város tanácsa a telkei közvetlenül a Mensának
ajándékozta.
Semmi kétségünk sem lévén a felöl, hogy a nemes
városnak ezt az igazán becses ajándékozását a m. kir.
belügyminiszter úr Ö nagyméltósága jóvá fogja hagyni
és mivel az épület emeléséhez már ez évi julius havában
akartunk hozzáfogni, elkészíttettük az emelendő épület
részletes terveit és költségvetését s annak árában 3061
koronát ki is fizettünk.
Jelen tanévi sáfárkodásunknak tehát egyik eredmé
nye az is, hogy Mensánknak van egy 80.000 koronát
érő telke és birtokában vagyunk a kifizetett részletes ter
veknek és költségvetésnek; sőt úgy látszik, hogy immár
a bankkölcsönt is biztosítottuk. Hogy az épület emelésé
hez f, évi julius havában még sem kezdhettünk hozzá,
annak oka az ajándékozott telekkel szomszédos telek tulaj
donosának minden kritikán alul való kapzsisága. A város
tanácsa u. i. avval a föltétellel ajándékozta nekünk a tel
ket, tiogy a Fogoly-utczára eső szomszédos telket kötele
sek vagyunk megvásárolni s annak a Eogoly-ntcza kiszé
lesítésére szükséges részét a városnak díjtalanul átengedni.
Ezt a föltételt annál könnyebben fogadhattuk el, mivel
minden helyi szakértő biztosított bennünket arról, hogy a
39 Q-ölet kitevő telek legfeljebb 4000 koronát ér és lég-
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magosabb felsrófol ássál is 8000 koronáért megszerezhető.
Felügyelő-bizottságunk, hogy minden meglepetéstől óva
legyen, még ennél is többet irányzott elő a telekvásár
lásra, de arra nem számíthattunk, — a mi pedig tényleg
bekövetkezett — hogy a telektulajdonos 30.000 koronát
kérjen tejkeért. Mert ez az ár a Budapest legforgalmasabb
helyein levő telkeknek értékét is meghaladja. Ilyen viszo
nyok közt kénytelenek voltunk a kisajátítási eljárást kérel
mezni s ennek befejeztéig az építés megkezdését felfüg
geszteni.
Ide mellékelt zárszámadásunk (A) mutatja, hogy
53051 -08 koronával szemben 50797-24 kor. kiadásunk
volt, tehát költségvetésünk 2253-84 kor. megtakarítással
záródott.
Ugyancsak ide mellékelt másik kimutatásunk (B)
mutatja, hogy 1904. év junius hó 20-tól 1905. év junius
hó 15-ig különböző czimeken a Diákasztal alaptőkéjéből
a házi kezelésbe vétel alkalmával beruházási czélokra for
dított 5000 koronányi összeg pótlására 2128-78 koronát
gyűjtöttünk, mely a tavalyi 3618-10 koronával együtt
5746-88 koronát tesz ki. Ebből az összegből fizettük ki azt
a 3061 koronát, mely a Mensaépület részletes terveiért és
költségvetéséért járt s igy ezen a czímen 2685-88 korona
áll rendelkezésünkre, mely azonban az egész összegnek
takarékpénztárban való elhelyezése folytán az időközi
kamatokkal együtt 2769-81 koronát tesz ki. Ehhez az öszszeghez hozzáadva az idei folyó kiadásoknál elért 2253-84
kor. fölösleget, a beruházásokra felhasznált 5000 korona
' pótlására 5Ö23-65 kor. áll rendelkezésünkre, a mi azt
jelenti, hogy ez az összeg nemcsak teljesen pótolva van,
liánéin még 23'65 kor. növekedést is mutat. Mcnsánk
alaptőkéjét tehát — daczára a most emiitett és elég nagy
összegeket fölemésztő gyümölcsöző befektetéseknek —
ebben az évben is érintetlenül megtartottuk, sőt gyarapí
tottuk is.11
Végül van szerencsém ide mellékelten C alatt az
Egyetemi Diákasztalnak jövő évi költségvetését is bemú1 Hl meg kell m egjegyeznünk, hogy a múlt esztendőben ugyan
csak ennek az 5000 koronányi összegnek visszatérítésére ‘2 069 kor.
11 fillért, mint a kezdésnél mcggazdálkodotl összeget csatoltunk az
alaptőkéhez, vagyis az alaptőkéből berni lázasokra fordított 5000 korona
pótlására tnlajdonképen 7092 kor. 76 fillér áll rendelkezésre.
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tatni, melyből kitűnik, hogy deficzitet a jövő évre sem
voltunk kénytelenek előirányozni.
Kolozsvárt, 1905. junius 25
a Kolozsvári Egyetemi Diákasztal felügyelő-bizottsága
Dr. P ó s t a B é l a
egyetemi tanár, a felügyelő-bizottság

elnöke.

Belliidet a Diákasztal-F«lB|yelt-Btzott«ftsAnalc jelentéséi)».

Z á rs zá m a d á s a ko lo zs v á ri E g yetem i D iá k a s zta l
ré s zé re az 1904/5. ta n é v re vo n atko zó b e v é te le k rő l
és k ia d á s o k ró l.
B e v é t e l e k :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

Á llam segély........................................
2000 K — f.
Az alaptőke k a m a t a i........................
1820 „ — „
A takarékpénztári betétek kamatai . .
121 „ 44 „
Az orvostudomány kari alapítvány ka
mata ................................................
48 „ — „
A jogkari tanárok évi adománya . .
200 „ — „
A hallgatók által befizetett 1 koronás
járulék 1904/5. ta n é v b e n ................
4443 „ — „
A Peielle alapítványosok élelmezési díja
795 „ 32 ,
Ebéd és vacsoradíjak czímén befolyt 40051 „ 11 „
Október, november, februárius és május
hóban a diákasztal elnökéhez befolyt
bevételek és az általa teljesített kiadá
sok között mutatkozó többlet . . .
3313 „ 21 ,
A gondnoknak zöldségvásárlásra adott
500 koronából visszatéríttetett . . .
50 ,
„
A Kossuth-serleg felavató ünnepély al
kalmával a vendégek tiszteletére adott
villásreggeli költségeinek részbeni fe
dezésére a karok adománya . . .
133 „ — „
Étkezési díj az idegen főiskolai hall
gatókért ...........................
76 , — „
összesen . . . 53051 K 08 f.
K i a d á s o k :

1. Igazgatási k ö lts é g e k ........................
13
2. Gondnok, gazdasszony és cseléde kfizetése és egy pár alkalmazottnak nyári
élelm ezése........................................
1985
3. M u n k ad íjak .......................................
201
Átvitel , . ,
2200

K. 78 *
„ 68 .
, 10 ,
K. 5G f.

120

Áthozatal . . . 2200 K 56 f.
7 . 34 „
4. B é ly e g d ij............................................
5. Krumpli, zöldség és élelmi czikkek rész
2338 . 50 „
beni beszerzésére ............................
718 „ 90 „
6. B eruházásokra....................................
7. Az elnök által teljesített bevételek és
kiadásoknál szept., okt., decz., márcz.
és április hóban mutatkozott túlkiadás
2370 „ 83 „
fe d e z é sé re ........................................
400 „ — „
8. Pénztárnok dija ................................
120 . - „
9. Jegyző d i j a ........................................
2400 „ - „
10. H á z b é r ........................ ■......................
11. A felügyelő bizottság elnökének a tagok
által befizetett összeg czfmén . . . 40051 B II „
60 „ — „
12. Útiköltség és ellenőrzési díj . . . .
13. Jutalomdijak:
'
Dávid Bélának
70 K — f. 1
130 „ — „
GIósz Miksának
30 „ — „
.
Márkos Sándornak 30 „ — „ I
Összesen . . . 50797 K 24 f.
Mérleg:
1. Összesb e v é te l..................... 53051
K 08 f.
li. Összesk i a d á s .................................. 50797 „ 24 „
III. A bevételből levonva a kiadásokat, ma
radvány ............................................
2253 K 84 f.
Megjegyzendő, hogy a Diákasztal alapjá
ból a tagoksegélyezésére fordulatod
A Peielle-alapból segélyezésrefordittatott
Segélyezésre fordittatott tehát az 1904/5.
tanévben összesen............................
vagyis 843 K 62 fillérrel több, mint a múlt
tanévben.

4186 K 25 f.
795 „ 32 „
4981 K 57 f.

Kolozsvárt, 1905 junius hó 17-én.
O r b ó k F e re n c z
ti. quaestor, mint pénztáros.
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20 Lithvay János adománya 1904. októher '21..........................
Dr. Apátliy Istvántól mint Dr. Deák Alberttól elhalt test
vére emlékére évenkint valamely jótékony ezélra for
20 dítandó adomány 1905 május 7........................................

C)
45 Az 1904 nov, 12-én tartott Mensaestélynek dr. Rlgler
Gusztáv egyet, tanár úrnál befolyt tiszta jövedelem .
46 Az 1904 november 12-én tartott Mensacstély jövedelme
dr, Apáthy Istvánnétól.........................................................
47 Ugyanezen estély tombolájának tiszta jövedelme Pnrjesz
O lg á tó l......................................................................................
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D) P e r s e ly p é n z :
48 Kivétetett 1904. november hó 15-én
49
.
1905. junius hó 14-én

19 76
85 66
Ö ssz e se n ., . , 12123 78
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Kiadás:
A

Mcnsa-éplilet előleges tervrajzáért, hozzávetőleges
költségvetésért, v é g l e g e s tervezetért, részletes
költségvetésért és két kolozsvári útért ifj. Nagy
Károly műépítész és műegyetemi adjunctus úrnak a •/. alatti

nyugta

szerint

3061 K — f.

Mérleg:
Bevétel a múlt évről
Bevétel a jelen évről

3618 K 10 f.
2128 . 78 „
össszesen . . .

5746 K 88 f.

Kiadás

3061

Maradvány

2685 ,

. —

Maradvány az időleges kamatokkal

2769

.

88 ,

„ 81 „

Kolozsvárt, 1905 junius 23.

Dr. Pósta Béla
e g y e t e m i ny. r. tanár, a felügyelő
bizottság elnöke.
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K öltségvetési előirányzat a kolozsvári Egyetemi
D iákasztal részére az 1905/8. tanévre.
B e v é t e l e k :

1. Állami segély egy é v r e ....................
2000 K
2. Az alaptőke k a m a t a i........................
1820 „
3. A hallgatók által fizetendő l koronás
járulék az 1905/6. tanév I. és 11. felében 4443 „
4. A takarékpénztári betétek kamatai . .
122 „
5. A jogkari tanárok évi adománya . .
200 „
6. Az orvoskari alapítvány kamatai . . .
48 „
7. 17 féldijas által fizetendő őssz.eg á 13
K 8 b ó ra ............................................
1768 ,
8. 28 hat koronával segélyezett hallgató
által fizetendő összeg á 20 kor. 8 hóra
4480 „
9. 163 egész fizető hallgató által fizetendő
összeg á 26 kor. 8 h ó r a ................ 33904 „
10. A Peielle-alapból a tagok segélyezésére
928 „
Összesen . . .
49713K
K i a d á s o k :

— f.
— „
—
—
—
—
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,
„
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— ,
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—„
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— f.
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1. Házbér egész é v r e ............................
2400 K — f.
2. Asztalkendők 8 hónapra....................
1000 „ — „
3. Étkezés 208 hallgató részére á 24 kor.
8 hónapon ót ..................................... 39936 „ — „
4. Gazdasszony havi 40 kor. bére egy évre
480 „ — *
5. Gondnok tiszteletdija egy évre . . .
300 „ — „
6. Két szolgáló bére á 20 kor. 8 hónapra
320 „ — „
7. Két házi szolga bére á 14 kor. 8 hó
napra ................................................
224 „ — „
8. Egy nöcseléd bére á 20 kor. 8 hónapra
160 „ — „
9. Két nöcseléd bére á 14 kor. 8 hónapra
224 „ — „
10. Egy nöcseléd bére á 6 kor. 8 hónapra
48 „ — »
11. Egy nöcseléd bére julius 1-töl szept.
Í6-ig á 14 kor...................................
35 „ — *
12. A gazdasszony és egy nöcseléd élel
mezési dija julius 1-töl szept. 16-ig
’
havi 60 koronával............................
150 „ — *
Átvitel . . . 45277 K — f.

Áthozatal . . . 45277 K — f.
K i a d á s o k ;
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

A Pcielle-alapból a tagok segélyezésére
928 „
Pénztárnok jutalomdíja egész évre .
400 „
Jegyző jutalomdíja egész évre . . .
120 „
Szolga jutalomdija egész évre . . .
80 B
Kezelés és igazgatási költségekre . .
100 „
Beruházások pótlására, fenntartására és
előre nem látható kiadásokra . . .
2320 „
7. Jutalmazásokra . . . • ....................
488 n
Összesen . , . 49713 K
E

g

y

e

n

l

e

g

—„
—„
—,
,
—„
—„
„
— f.

.

B evételek......................................................
Kiadások ..............................................
Pénztári maradvány . . .

49713K — f.
49713„—„
— K —f.

Kolozsvár, 1905. junius 17-én.
O rb ó k F e re n c z
e. quaestor, m int pénztáros.

36. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári Tud.-Egyetemi Kör jelentése az
1904/5. tanévi működéséről.
Nagyságos R ector Úr !

Folyó hó 1.-én kelt leírat értelmében az Egyetemi
Kör 1904/5. évi működéséről a következőkben számo
lunk b e :
Alakuló közgyűlésünket 1904. október hó 5-én tar
tottuk meg, a mely alkalommal megválasztott tisztviselői
kar és választmány egyrészt, másrészt pedig az ezen
tisztikar lemondása folytán 1905, februárius 8.-án tartott
közgyűlésen választott új tisztikar látták cl az Egyetemi
Kör ügyeit, mindenkor a választmány, illetve közgyűlés
határozatai értelmében.
Szükséghez képest és alapszabályaink értelmében az
Egyetemi Kör működésére befolytak még a választmány
és közgyűlés kebeléből alakúit bizottságok is, igy pl. az
ünnep- és mulatságrendező-, alapszabályrevediáló-, Kossuth-serleg felavatási ünnepélyt előkészítő bizottságok stb.
Ez utóbbi azonban nemcsak az Egyetemi Kör, hanem a
kolozsvári összes főiskolai egyesületek kebeléből alakúit,
s a könnyebb és sikeresebb munkálkodás czéljából albi
zottságokra oszlott.
.
A lefolyt évben tartottunk összesen 27 gyűlést és
pedig 2 alakuló, 5 rendes, 1 évzáró és 4 rendkívüli köz
gyűlést és 15 választmányi ülést, a mely üléseken hozott
határozatok száma meghaladja a 200-at. Nevezetesebb
határozatok a következők:
1. Elhatároztatott a Kossuth-serieg felavató ünnepély
rendezése, kapcsolatosan Országos Diák Nagygyűlés tar
tásával ;
2. Bocskay-ilnnep rendezése;
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3. Debreczeni zászlóavatáson az Egyetemi Kör képviseltetése;
4. Köri-estélyek-, sakk- és biliárd-versenyek rendezése ;
5. Választmányi határozat hozatott az Egyetemi Kör
nagytermének helybeli amateur-lényképészek által rende
zendő 4 napos fénykép-kiállítás czéljára való átengedése
iránt; stb. stb.
Olvasótermünkbe mintegy 140 politikai, társadalmi,
szépirodalmi, művészeti szaklap járt, melyeknek legnagyobb
részét kedvezményes előfizetési árban és egynéhányat
teljesen díjtalanul kaptunk.
Könyvtárunk részére a múlt évi évzáró közgyűlés
határozata értelmében mintegy 800 kötet könyv szereztetetett be, úgy, hogy ez év folyamán 1500— 1000 kötet
könyv állott teljesen dijtalamil a tagok rendelkezésére.
Könyvállományunk jelenlegi értéke körülbelül 3000 koro
nára tehető.
Az Egyetemi Kör kebelében alakúit szakosztályok
— a tagok nemtörődömsége, folytán — mondhatni sem
minemű tevékenységet sem fejtettek ki; egyedüli kivételt
képez a sakk-kör, — mely ugyan szorosan véve nem is
tartozik a szakosztályok közé — mely az idén is megtar
totta szokásos évi sakk-versenyét.
Megemlítendő még, bogy a tagok a választmány
hozzájárulása alapján házi biliárd-versenyt is rendeztek,
mely eddigelé egyedüli ily nemű kísérlet volt s mint a
tapasztala^ is mutatja, fényesen sikerűit.
Az Egyetemi Kör külső életére élénk szint vetnek
a kör által rendezett ünnepélyek és mulatságok. Ezek:
1904. okt. 6-ának megünneplése;
1904. nov. 2-án (halottak napján) a temetőben tar
tott gyászünnep ;
*
1904. decz. 3. Köri-estély rendezése;
1905. márcz. Idusának, megünneplése;
1905. márcz. 26-án rendeztük az Orsz. Kossuth-sertcg
felavató ünnepélyt, moly alkalommal az ország összes
főiskolái el küldöttek .képviselőjüket. Ünnepe volt ez az
egész ország ifjúságának, ünnepe egyúttal Kolozsvár város
nak is. Hazánk nagyjai közül többen jöttek el, hogy
részt vehessenek az ifjúság e kegyeletes ünnepélyén s
hogy lángoló hazaszeretettől s a régiek iránti ifjúi lelke
sedéstől áthatott szavaikkal élesszék ifjúi szívünkben a
hazaszeretet s a régi nagyok iránti lelkesedés szent tüzet.

137

Folytatása volt e szcp ünnepélynek a 27, 28-án
rendezett Orsz. Diák Nagygyűlés s a vendégek tiszteletére
rendezett márcz. 28-iki Köri-estély.
Sajnosan kell tapasztalnunk, hogy a tagok száma
ahelyett, hogy növekednék, évről-évre apad. így a lefolyt
évben is alig volt a tagok száma 300, a mi az egyetemi
hallgatók számához viszonyítva elenyészően csekély.
Kolozsvár 1905. julius hó 29-én
Deák Zoltán,

Szabó T i b o r ,

sz. i. elnök.

sz. i. titkár.
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37. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tud egyetemi Joghallgatók Segélyzö-Egylétének
működése az 1904 5. tanévben.
N agyságos R ector Ú r !

:
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Hivatkozással jim. hó 25-én kelt 2199—1904/5, etsz.
felhívására a „Joghallgatók Segítő-Egyletéinek múlt tan
évi működését a következőkben vázolom:
Az egyesületnek az 1904/5. tanévben Daragus András
elnök és Kovács Miklós titkár vezetése alatt 63 tagja
volt. Az egyesület alapszabályában előirt czélját vagyoná
nak gyarapításával, szegény és segélyre szoruló tagjainak
pénz és kölcsön könyvbeli támogatásával valósította meg
ez évben is. Alaptőkéjét 105 koronával gyarapította s
emellett a kötelezvények tulajdonosaitól i s ' beszedte az
egyesületet megillető pénzeket, könyvtár állományát 350
kor. értékű jogi könyvvel gyarapította.
Az egyesület könyvállományának gyarapításában nagy
része volt Ngs. dr. werner Rezső, továbbá dr. Kosutány
Ignácz egyetemi tanár úrnak és Lepage Lajos helybeli
könyvkereskedőnek,
Ngs. dr. Werner Rezső egyetemi tanár úr i t művel,
összesen 250 kötetben, ngs. dr. Kosutány Ignácz egyetemi
tanár úr 5 példány legujabb kiadású egyházjogával járúlt
hozzá a könyvtár gyarapodásához, végűt Leptige Lajos
könyvkereskedő úr, ki nagy érdeklődéssel viseltetett az •
idén is az Egyesülettel szemben, két példány törvényke
zési joggal ajándékozta meg az Egyesületet, a mely
hálából az Egyesület alapító tagjai közé felvette s erről
neki az oklevelet ki is áttitotta.
Fogadják a nagylelkű adományozók ajándékaikért e
helyütt is hálás köszönetét az Egyesületnek!
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Segélyben részesített az Egyesület az 1. félévben 26
tagot összesen 395 koronában, a II. félévben 28 tagot
Összesen 409 koronában, A kölcsünkönyvtárat igénybe
vette az l. félévben 40 tag 95 munkával, a II. félévben 37
tag 70 munkával.
Az Egyesület — hagyományaihoz híven — részt
vett mindennemű hazafias és nemes ifjúsági mozgalomban.
Az itt rendezett diák nagygyűlésen is részt vett az
Egyesület s az ezen nagygyűléstől rendezett társas Össze
jövetelen képviseltette magát.
Megeinlítendönek találom még azon két, szintén az
Egyesület történetéhez tartozó momentumot, hogy a revi
deált alapszabályokat a magas kormány helybenhagyta,
továbbá, hogy az idén revidiálás alá került a régi ügy
rendtartás, a mely azonban az idő rövidsége miatt, még
nem készülhetett el.
Az Egyesület múlt évi történetének vázolása után
maradtam Nagyságodnak alázatos szolgája
Kolozsvárt, 1905. aug. 4-én
n aláczi N a iá c zi István.
■
sz. i. clníik.
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38. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári F. J. Tud.-egyetem Orvostan
hallgatók Segély- és Önképzö-Egyesületének
1904/5. tanévi működése.
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Egyesületünk alakuló közgyűlése 1904. év október
hó 8-án tartatolt meg, melyen a választmány a következő
képen alakúit meg:
Elnök: Farkas Károly.
Alelnökök: Potoczky Dezső, Szabó József.
Titkár: Kovács Gábor, 1905. ápr. 1-tol Ferenczy Emil.
Pénztárnok: Makay Atilla.
Főjegyző: Török Imre.
Aljegyző: Matolay Viktor, 1904. nov. I-töt Bene
dek Antal. .
Könyvtárnok : Hochbaum László.
Könyvt. ellenőr: Magyari Ferencz.
Pénzt, ellenőr: Brandt Viktor.
Választmányi tagok: Csohány János, Ferenczy Emil,
1905. ápr. 1-töl: Németh Endre, Székely Jenő, 1905.
ápr. 1-tÖl: Kárpáíhy Gizella, Bartha Jenő, Berényi Dezső.
Az év folyamán tartva volt 8 választmányi, négy
közgyűlés.
Az I. félév alatt kiosztott az egyesület 223 korona
szigorlati kölcsönt és 200 korona segélyt, összesen 8
kérvényezőnek.
A 11. félévben 414 korona segélyt és 200 korona
szig. kölcsönt osztott ki az egyesület, összesen 14 kérvé
nyező között.
A boneztani pályadijra (a fej izmai) beérkezett Eisler
Arthur I. pályamunkája, mely a professzor úr véleménye
alapján 50 korona jutalomban részesült; egyesületünknek
ez évben 91 tagja volt.
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Pénztár forgalma:
Bevitel 2201 kor. 58 fill.
Kiadás 2114 kor. 76 fill.
Könyvtár: 1049 mű 4940 kor. 50 fill.
Az egyesület összes vagyona: 28130 kor. 69 fill.
r Kolozvár, 1905. szeptember 16-án.
Szabó József
sz. i. cinük.

<

i

-T

•i .

' 1

142

39. FÜGGELÉK.

A Kolozsvári Középiskolai Tanárjelöltek
Segély egy létének működéséről az 1904/5. év
ben szóló jelentés.
Nagyságos R ector Ú r !

Egyesül etünknek, az 1904/5. iskolai évi működésére
vonatkozólag a következő adatokat vagyunk bátrak be
nyújtani :
Az egyesületnek a lefolyt tanévben 159 tagja volt.
Az alakuló közgyűlést 1904. október hó 9-én, az
évzáró közgyűlést 1905. junius 2-án tartottuk meg. Eze
ken kívül volt még 3 rendes és 3 rendkívüli közgyűlés.
Választmányi gyűlést tartottunk 8-at.
Pénzbeli segélyben részesített az egyesület az első
félévben 50 tagot, Összesen 665 korona összeggel, a
második félévben 50 tagot 595 korona összeggel.
A tagok segélyezéséhez járultak továbbá a nevelői
állások közvetítése, kedvezmények: a „Nemzeti Szinliáz“nál, a gőzfürdőknél, fodrászoknál, dr. Hintz gyógyszertá
ránál és végűi a Tud. Akadémia könyvkiadó hivatalától
1000 koronán felüli könyvrendelés, a melyben az egye
sület tagjai 80% árengedményt élveztek.
Az egyesület tankönyvkölcsönző könyvtárát is igénybe
vették a tagok.
Egyebekre vonatkozólag az egyesület alkalmi jelen
téseire hivatkozva, maradtunk a Nagyságos Rector Úrnak
Kolozsvárt, 1905, szept. 19.
‘
alázatos szolgái:
T h ú ry Zsigm ond,
sz. i. elnök.

M á ty á s J e n ő ,
sz. i. titkár.
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40. FÜGGELÉK.

Jelentés a Kolozsvári Ferencz József Tud.egyetem Gyógyszerészettanhallgatók Segélyés Önképzö-Egyesületének 1904/5. évben
kifejtett működéséről.
N agyságos R ector Űr !

Alólirott, mini a Kolozsvári Ferencz József Tudo
mányegyetem gyógyszerészattanhallgalók segélyzö- és ón
ké pzö-egyesületének ez évi szünidei elnöke, bátorkodom
alázatos tisztelettel egyesületünknek 1904,5. évi működé
séről és vagyoni állásáról beszámolni.
Az egyletnek 60 tagja volt; tartott egy alakuló, 5
rendes, 2 rendkívüli, 3 bizottsági, 3 felolvasó, 2 disz- és
egy záró gyűlést. Rendezett az egylet egy matinéét.
Vagyoni állása az egyletnek a következő:
értékpapírokban................
6400 kor.
fill.
takarék betétben . . . .
1381
34
„Fabinyi Rudolf alap“ . . 3120
84
kötelezvényekben . . . .
803
80 1
könyvtár a la p ....................
140
könyvtár é rté k e ................
2683
50
múzeum
„
................
285 1 41
bútor felszerelés................
358
20
készpénz ............................
106
09
15279 kor. 42 fill.
Segélyben részesített az egylet 4 tagot, Összesen 400
korona értékben. Pályamunkák és felolvasások jutalmazá
sára, összesen 80 koronát fordított.
,
Kiváló tisztelettel maradok a Nagyságos Rector Űr
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Kolozsvár, 1905. szeptember 16-án.
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Szabó Dénes
egyetem es orvosdoktor, m. kir. udvari tanácsos, a szülészet és nőgyó
gyászat ny. r. tanára, az egyetem i szülészeti és nőgyógyászati kóroda
igazgatója, a törvényszéki orvosi vizsgáló bizottság tagja, az elnök
helyettese Kolozsvárt, az orvosi karnak 1894/5. és 1901/2, tanévben
volt dékánja, 1895/6. és 1902/3. tanévben volt prodékánja, a Kolozs
vári Magyar Királyi Fcrcncz József Tudományegyetem e. !. Rectora

AZ 1905/6. TANÉVET MEGNYITOTTA.
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Teendőink a betegség elleni
védekezésben.
Az ép szervezetet megtámadó bármely ártalom
a szervezetet védekezésre szólítja fel, ennek a harcz
nak a tüneteiből egy-egy betegség alakját állapította
meg a gyakorlat. A kutató elme a betegség fellépé
sének körülményeit és okait iparkodott megállapítani,
hogy a betegség gyógyítására és elhárítására alapot
találjon. Elődeink ezen az alapon is kétségtelenül
helyes észleléssel sok figyelemreméltó ismeretet szerez
tek, igy megismerték, hogy némely betegség emberrölemberre ragad, azért védekeztek ellene.
A bibliai lepra, a bélpoklosság, ez a nyomor
és tisztátalan Ságból fejlett népbetegség a legrégibb
időtől kezdve védekezés tárgyát képezte. Európában
még a középkorban is a leprások megkülönböztető
ruhát viseltek, a társadalomból ki voltak zárva,
ennek jeléül sok helyütt az egyházi temetés szer
tartásával földet tettek lábukra, külön házakban vagy
kunyhókban laktak, a községeken kivtll. Szt. István
szentté avatásánál 1083-ban a leprások gyógyítását
is a bizonyítékok közt említi Fejér codexe. Buda
város polgárainak szabályzata az ismert Ofner Stadt
recht 1244— 1421. évekből, 344. czikkében rendel
kezik a leprásokröl, de sajnos, a szövege hiányzik.
10*

148

Az Európát végig futó s az embereket pusz
tító járványos betegségek, melyek pestis vagy pestilentia névvel jelöltettek, megtanították a már most
rendezettebb községekben és államokban élő embe
reket a védekezésre. Az egyik állam a másiktól a
határ elzárásával védekezik, a zárt városok a vidék
ellenében hasonlóan. A pestis ellen a XVI. század
elejétől kezdve nálunk is, a szerzett tapasztalatok
s az orvosi felfogás szerint időről-időre megváltoz
tatott szabályzatok adatnak ki. A legterjedelmesebb
szabályzatok egyike a gróf Kolonics bíboros, győri
püspök által 1692-ben kiadott. A szabályzatok nem
csak a betegek elkülönítését lazarethekben s ott gyó
gyításukat rendelik el, de a betegség elhárítására
szükséges sok közegészségügyi rendelkezést is tartal
maznak, melyek még ma is mintául szolgálhatnak.
A pestis ellen való védekezés pénzbe került,
a nemeseket önkéntes adakozásra szólítják, majd a
költséget, adóval a füstpénzzel szedik be (1642),
később a bírságpénzeket (1680) fordítják e czélra.
A kormány Wien városának (1680) megengedi, hogy
minden akó bor után az elővárosokban is szedjen
15 kr.-t, a vesztegházak és lazarethek építésének
költségeire.
A művelődés haladásával a lakás, élelmezés,
tisztaság, életmód vagyis a közegészségügyi viszo
nyok javulnak, ezzel eltűnik a lepra s a járványok
pusztító ereje csökken. Az orvosi tudomány a régi
okoskodás helyett, a betegséget az emberben, mint
természeti tüneményt kezdi kutatni, első sorban az
ember szervezetét és annak működését keresi, ezzel
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a régieknek sok elme éllel és képzelettel megalkotott
igazságát dönti halomra, hogy természettudományi
alapon felépítse az új orvostudományt.
Az orvostudomány századok óta folyó kutatá
sokkal az emberi szervezet legfinomabb részleteinek
alaki viszonyaiba (boncztan), majd azok működése
módjaiba (élettan) iparkodott behatolni. Az ép szer
vezettel párhuzamosan a beteget is alaki és műkö
dési változásaiban kutatta a kórboncztan, kórszövet
tan, illetőleg a kórtan.
Minél jobban ismerjük az ép szervezetet, annál
inkább feltűnnek azok a változások, melyek a szer
vezet megtámadásának s az ebből kifejlett védeke
zésnek a nyomai, de még inkább bővül ismeretünk,
ha a támadót ismerjük. Alig félszáz év óta az úgy
nevezett ragadós betegségek egy részére s másokra,
melyeket ezek közé nem is számítottak, az orvos
tudomány kiderítette, hogy élő apró szervezetek azok,
melyek a szervezetet megtámadják. Az apró szer
vezetek behatolása az emberi szervezetbe a fertőzés.
Az orvostudomány már most az apró szerve
zetek életjelenségeit kutatja, mily körülmények közt
tenyésznek, melyek gátolják fejlődésüket vagy pusz
títják el őket teljesen. Kísérletekben lett megálla
pítva az apró szervezetek behatolása az élő állatba,
az általuk okozott folyamat, sorsuk az állati szerve
zetben, szaporodásuk vagy kipusztulásuk módja stb.
Kísérletek derítették ki az élő szervezet viselkedését
a behatoló ellenséggel szemben, a küzdelmet és azt
támogató vagy gátló körülményeket, a szervezet
győzelmének vagy pusztulásának okait. Az orvos-

tudomány műhelyeiben lefolyó ezen munkálkodásból,
a gyakorlat számára a fertőzés elhárítása és gyógyí
tása szempontjából megbecsülhetetlen eredmények
váltak az emberiség közkincsévé.
Az apró szervezetek életviszonyai és az emberi
szervezet szerepe a védelemnél adja a magyarázatát
annak, hogy a művelődés terjedésével, a közegész
ségügyi viszonyok javulásával a járványok ereje csök
kent. Nem egy hirtelen fellépett járvány fészkéül
túlzsúfolt, szennyes, nedves lakás ismerhető fel, vagy
rósz, szennyezett kutak, pöczegödrök, szemétdombok
vagy egyéb, a közegészségnek meg nem felelő viszo
nyok. Minden, a mi a szervezetet gyöngíti: beteg
ség, kimerítő munka, éjjeli nyugalom s pihenés
hiánya, rósz minőségű s elégtelen táplálék, alkohol,
dohány s egyéb élvezetekben mértéktelenség, stb,
a fertőző csirok munkáját könnyíti, tehát a véde
kezésnél a szervezet ellentálló képességének fen tar
tása lényeges szerepet játszik.
A betegség elleni védelemnek alapját is tehát
a jó közegészségügyi állapotok képezik, ezek elő
teremtésére törvényhozási intézkedések szükségesek.
De a közegészséget szolgáló intézmények: jó ivóvíz,
egészséges táplálék, jó csatornázás, tisztaság, jó lakás,
betegek — lábbadozók — sinylök ellátása, az élet
küzdelmében a gyengébbnek védelme a kizsákmá
nyolás ellenében stb. a törvényhozási intézményeken
kivűl, a társadalom közreműködését, sőt anyagi áldo
zatot is követelnek. A betegség elleni védekezésnél
is a kormányrendeletek vagy törvények az elveket
szabják meg, a végrehajtásnál a társadalom közre-
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működése, az egyéni érdek alárendelése a közérdek
alá, tehát áldozat is szükséges. Nem minden egyén
hajlandó erre az áldozatra, azért a törvények és ren
deletek végrehajtását ellenőrző hatóságnak is jut
szerep.
A fertőző betegségek különböző faja állandóan
előfordul, különösen népesebb városokban; a köz
egészségügy megköveteli, hogy ezen megbetegedések
elterjedését, vagyis járványos fellépését meggátoljuk.
Ennek a védekezésnek föelvei: minden egyes fer
tőző beteget a hatóságnál be kell jelenteni, a beteg
és ápolói elkülönitendök, a lakás bejáratán jel zen dő,
hogy fertőző beteg van benne. Ha az elkülönítés
otthon kivihetetlen, a beteg esetleg kórházba szál
lítandó, azért járvány esetére külön járványkórház
tartandó készenlétben. A betegtől származó fertőző
anyag elp tiszti tan dó, ezt fertőtlenítésnek nevezzük
és kiterjed a lakásra, ruházatra, ágyneműre és a
betegség természete szerint a beteg bőrére, vála
dékára stb.
Az orvosok az államhatalomnak figyelmét egyéb
megbetegedések szaporodására is felhívták és kiesz
közölték intézkedéseit az azok ellen való védeke
zésre. Ft-ur.R N áthán közegészségügyi felügyelő a
folyton szaporodó és helyenkint nagy számmal fel
lépő egyptomi szembetegség (trachoma) ellen az
egész országban szervezte a védelmet s ebben ma
Magyarország a mintát adja más államoknak. F euer
fáradhatatlan buzgalommal kitanította a gyógyító orvo
sokat, ezek a betegeket összeírták, a gyógyítás ered
ményét nyilvántartották. F f.uer halála óta G rósz Emil
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budapesti egyet, tanár mint kormánybiztos vezeti e
védelmet, az eddigi tapasztalatok alapján új szabály
zatot készített s bevonja a munkába a kórházak
létesítendő szemészeti osztályait. A rendelkezésre álló
csekély költség s a népesség indolenfiája daczára e
védelem eredményekre tekinthet.
Halhatatlan SEMMELWEiss-ünk a gyermekágyi láz
okát bomló szerves anyag okozta fertőzésben kimu
tatta s megállapította a védekezés módját. Mig inté
zetek ennek az alapnak továbbfejlesztésével a véde
kezésben a legszebb eredményeket érték el, a halálozás
1000 gyermekágyas után alig egy lett, addig az
otthon szülők közűi pl. az 1875-ben Poroszország
ban elhaltak a szülönők korában levő női halottak
12%-át tették ki, a mi a német orvosokat védeke
zésre ösztökélte. Nálunk T auffer V ilmos budapesti
egyet, tanár hívta fel a budapesti kir. Orvosegyesület
tagjainak figyelmét hasonló nagy halandóságra, bizott
ság kiküldését kérte, mely javaslatokat tegyen ennek
a halandóságnak korlátozására. A bizottság 1889-ben
a bábáknak utasítást készített, a melyben pontonként
felsőrolvák a megbetegedés okai és a védekezés
módjai, ezt az utasítást rendelet alakjában (2771. sz.
1889. év) a belügyminister hozzájárulásával a vallásés közoktatásügyi mmister kötelezővé tette. T auffer
tanár egyben a bizottság és államhatalom közremű
ködésével 1891-ben kimutatta a bábaügy állását.
Ennek elmaradottságában a gyermekek és gyermek
ágyasok nagy halálozásának egyik tényezőjét ismer
tette és javaslatokat tett a szülésznői intézmény
fokozatos fejlesztésére. Ezen javaslatok tárgyalására
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az érdekelt miniszterek szakközegei szakemberekből
álló értekezletet hívtak egybe. A mozgalom folytán
Ungvárott, Debreczenben, Szombathelyt, Pécsett,
Szegszárdon bábnképzó létesült s Kassán tervbe van
véve; elkészült a hivatalos magyar bábakönyv. A
belíigyminister T auffer tanárt mint kormánybiztost
megbízta a bába ügy továbbfejlesztésével; bábák kikép
zésére oly községben, a hol még nincs okleveles
bába, ösztöndíjakat adott. Ha T aufffr tanár azon
álláspontját, hogy kisebb községnek kisebb mérték
ben, t. i. öt hónap helyett hat hét alatt kitanitott
másodrendű bábákat adjon, semmiképen sem osztom,
úgy viszont készséges örömmel elismerem, hogy
mint a bábakérdés állandó mozgatója, nagy érde
meket szerzett közegészségügyünk javításában, és az
állam a gyermekágyi láz ellen való védekezésben
15 év alatt többet tett, mint talán azelőtt 100 évben.
Legnagyobb pusztítást az emberben, számokban
kimutathatóan, a tuberm/osis okoz, a mely leggyak
rabban mint tűd övész a tüdőket támadja meg, de
egyéb szervekben is székel s okozhat halált. Euró
pában évenként l 1/., millió embert pusztít el a gumó
kor, s miután nagyjában négy évre becsülik a halált
adó betegség lefolyását, ebből kiszámítva Európában
Öt millió ember beteg tubercutosisban. Magyarország
ban 1903. évről a tuberculosis 65,724 esetben van
halálokul kimutatva, a mi a halottak 14'62%-ja, az
élökre vonatkoztatva pedig azt jelenti, hogy minden
10,000 lakos közűi 38 halt el gümőkórban.
A mióta Koch felfedezte, hogy a betegséget a
gümöbacillus okozza, tehát fertőző betegség, azóta

154

az orvostudomány ebből az alapból kiindulva, nem
csak a gyógyítás, de a védekezés számára is keresi
az utat. K orányi F rigyes budapesti egyet, tanár a
főrendiházban 1896. évi május havában figyelmez
teti a törvényhozást, hogy a »XX. század egyik
legfőbb feladata a tiidővész leküzdése lesz“.
A küzdelem megindult, nemzetközi tanácsko
zásokon az orvostudomány és a közegészségügyi
közigazgatás legjelesebbjei a tudományos buvárlat
adatait és a gyakorlati védekezés terén megkisérlett
intézkedéseket s azok eredményeit vitatják. E tanács
kozásokon Magyarországot méltóan képviseli K orányi
F rigyes, a ki lankadást nem ismerő lelkesedéssel
hirdeti a küzdelem szükségét orvosoknak, társadadalomnak és törvényhozásnak egyaránt.
A fertőző csira a tüdőbetegek köpetében van,
az beszáradtan a porral jut a légző utakba, innét
a köpés tilalmazása és a folyadékokkal telt köpő
csészék elrendelése. A vita, vájjon a gümökór a
szarvasmarháról emberre átvitetik-e, vagyis a gyöngy
kor azonos-e a giimökórral. K och állásfoglalása elle
nében is, úgylátszik, igenlően döntetett el a múlt
napokban Budapesten tartott állatorvosi congressuson.
Kétségtelen tehát, hogy a nyers tehéntej is viheti
a güimlkórt az emberbe; vájjon oly nagy szerepe
van-e, mint ezt B emrino vizsgálatai mutatják, az
mellékes lehet, de a védekezésnél már ezek a meg
állapodások is értékesíthetők lesznek.
Ha a fertőző bántalmak elleni védekezés elveit
a gümökór ellen akarjuk alkalmazni, ügy már a
bejelentési kötelezettséget is csak a norvég és dán
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törvényhozás merte elrendelni, másutt a beteg lakás
változtatása vagy halálesete bejelentendő, hogy leg
alább a lakás fertőtleníthető legyen, mielőtt egészséges
beköltöznék. Ha pedig Európa öt millió gümökórosát,
mint régenle a leprásokat, elkülöníteni akarnék, ez
ha megfelelő kórházak rendelkezésre is állanának,
a családi életbe, az egyéni szabadságba stb. oly beavat
kozás lenne, mely a mai társadalmi felfogás mellett
kivihetetlen. Ezen viszonyoknak természetes követ
kezménye, hogy csak tökéletlenül lehet a fertőző
csirokat felkutatni, el puszii tani, legfeljebb müveit
beteg környezetében, körültekintő háziorvos utasí
tásai szerint.
A fertőző csirok pusztítása s azok elleni véde
kezés tökéletlensége mellett, az egyéni ellentálló
képesség fokozásának értéke mind nagyobb fontos
ságot nyer. Minden gümökóros elődtől az utódnak
ellentálló képessége szenved, ritkán örökli egyenest
a fertőzést. Gümökóros vagy arra hajlamos nők
védelmét A uvard találóan foglalja egybe ezzel a
mondással: leány ne menjen férjhez, ha asszony, ne
legyen gyermeke, ha anya, ne szoptasson. A ked
vezőtlen, az egészségtannak meg nem felelő élet
leggyakoribb a szegény népnél, azéit a gümökór ott
pusztít a legjobban. Minden, a mi a szegény nép
megélhetését emberhez méltóan lehetővé teszi, a
közjóiét és közegészség minden javítása tehát leghathatósabb védelem a gümökór ellenében is.
A tapasztalat bizonyítja, hogy a gümökór kez
detén, az egészségtannak megfelelő jó viszonyok
közé helyezett szervezet a behatoló ellenséggel sok-
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szór győzedelmesen megküzd. Ez a tapasztalat N ieMEYER-t és Brehmer-í a ma már tévesnek bizonyult
feltevésre vezette, hogy a tüdő vész, mielőtt gürnökórrá lenne, egyszerű gyuladás, mely gyógyulhat.
Ha téves is volt az elméleti következtetés, a régi
elvnek, a giimökór gyógyithatlansága elvének meg
döntése és a hygienás, díaetás intézeti kezelés fel
karolása, sok jómódú ember életét mentette meg.
A sanatoriumi kezelés megnyitása szélesebb körben,
vagyontalan betegek számára is, ezért a tüdövész
elleni küzdelem gerinezét képezi Németországban.
Roth-S chulz V ilmos dr. (Orvosi Hetilap 1905.
év 30. sz. melléklet) adatai szerint 1904. év elején
Németországban 69 népsanatorium működik 5800
ágygyal, kilencz építkezés alatt áll, s további 18
tervbe van véve. A köríil-belül 30 millió márkába
került intézetek alapítói 32 esetben Sanatorium s
egyéb jótékony egyesületek vagy magánosok, 18-szor
munkásbiztosító intézetek s betegsegélyzö pénztárak,
15-ször községek, járások, négy esetben a munka
adó a saját munkásai számára. Az államon kívül
különösen a munkásbiztositö intézetek olcsó pénz
adásával, betegek oda utalásával támogatják azokat a
sanatoriumokat is, melyek nem saját alapítványaik,
mert abból indulnak ki, hogy idején való gyógyí
tással nemcsak a beteg munkásnak használnak, de
a rokkantság elhárítása, a munkaképesség fen tartása
által költségük is kevesebb. A Sanatorium ok felállí
tásán kívül a védekezés egyéb írtait is megnyitja az
az általános mozgalom, melyben az egész társadalom
képezi a kovászt, mely a közönségnek újabb és
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újabb rétegeit vonja a küzdelembe. A sanatoriumban
kezelt beteg megtanulja gyakorlat Slag a fertőző csirok elpusztítását, az egészségtannak követelményeit
és a küzdelem szélesebb körben való elterjesztésé
nek apostolává lesz.
Ezek a tapasztalatok vezették K orányi F rigyes-í ,
a midőn orvostársaival a társadalomban keresett híve
ket és megalapította a sanatorium egyesületet, mely
Budakeszin felépítette az első sanatoriumot tüdő
betegek számára. Ez a sanatorium a félmillió tüdő
beteg kezelésénél legfeljebb csak minta lehet arra,
hogy milyent kell építeni még nagyon sokat. Az
egyesület mozgalmát az egész országra kívánja kiter
jeszteni, s buzgó elnöke, Lukács G yörgy vezetésével
jelenleg azon fáradozik, hogy minél több fiókja léte
süljön vidéken, pl. nálunk is. A tüdövész elleni
védekezésnek csak egyik módja a sanatoriumi gyó
gyítás, az egyesület alapszabályainak 1. §-a nagyon
szépen írja körül a teendők egyéb ágát is, a midőn
ezt mondja:
„Az egyesület czélja korunk legnagyobb beteg
sége, a tüdővész ellen küzdeni minden rendelke
zésre álló módon. E végből az egyesület széleskörű
mozgalmat indít, hogy a pusztító kór ellen való
védekezés köztudata hassa át a sziveket, igyekszik
bevonni az orvosi kart, a melynek tagjait felolva
sásokra, népszerű ismertetésekre kéri föl. Népszerű
röpíratokat oszt szét, pályaműveket jutalmaz, tudni
valókat terjeszt, tanácsokat ad a betegség pusztítá
sainak enyhítésére. Beviszi a védekezés szükséges
ségének tudatát az iskolai nevelés területére. Meg-

158

nyerni igyekszik az írói világot, a lelkészi és tanítói
kart, hogy általok a betegség arányáról, ragályos
voltáról és gyógyít hatásáról a társadalom minden
rétege kellő ismeretet szerezzen. A községeket a
rajok néző feladatokról tájékoztatja s ezeknek telje
sítésére megfelelő módon serkenti. Elismerő jutal
makat oszt azoknak az orvosoknak és tanítóknak,
a kik az egyesületnek munkaterületén a leginten
zívebb működést fejtik ki. Gondja van az egyesü
letnek arra, hogy a betegeket a családban kikutassa,
a családi körből gyógyítóházakba vonja, a népesség
szegényebb köreiben a lakásviszonyokat javítsa. Fel
veszi tevékenysége körébe a küzdelmet az alkohol
ellen, mint a mely egyik oka a tüdőbetegség terje
désének. Egyeseknek gyógysegélyeket ad és ellen
őrzi, hogy a segély az orvosi rendelkezés szerint
használtassék föl. Az alföldi (gyulai) József-sanatorium létesítése után az ország egyéb részeiben is
gyógyitóházakat (sanatoriumokat) állít a tüdőbetegek
nek. A gyógyító házakba elhelyezett betegek családját
segélyezi. Az üdülő betegeknek olyan foglalkozásról
gondoskodik, mely azok nehezen visszaszerzett egész
ségének ártalmára nincsenek. Ambulatoriumokat és
dispensatoriumokat állít föl. Kolóniákat létesít az üdülő
tüdőbetegek részére. Általában felöli a tüdőbeteg
ség csapásai enyhítésének, a védekezésnek, az óvó
intézkedéseknek minden tenni-valóját. “
Ennek a szép tervezetnek kiviteléhez milliók
és milliók kellenek s ugyanannyi ügybuzgó, áldo
zatkész tagra van szüksége az egyesületnek, hogy
tervezetét egész Magyarországon megvalósíthassa.

Nem egy idősebb hölgytől hallottam azt a meg
jegyzést, hogy az ő fiatal korukban nem volt annyi
beteg fiatal asszony, mint ma. Hány egészséges
leány, a midőn házasságával a boldogság küszöbén
vél átlépni, a hosszú szenvedés útjára jut, melyen
fáradtan vonszolja beteg testét, a fájdalmaktól elgyö
történ idegessé, életunttá válik, terhére önmagának
és hozzátartozóinak. Ennek a betegségnek pusztí
tásait, a feleség sűrűn ismétlődő betegségei, munka
képtelensége, a magtalanság, a családok feldúlt bol
dogsága jelzi, ritkán a hantok száma a temetőben,
azért halálozási statisztikával a pusztítás foka ki nem
mutatható. Az orvosoknak küldött kérdő-ivekkel
próbálkoztak a múlt őszön a betegek száma felöl
tájékozódni, az eredmény még nem ismeretes, de
úgy vélem, a kimutatás szám szerint így is alig
fog sikerülni. A vezetésem alatt álló klinikán a
nőbetegek egy harmada ilyen okból beteg.
Nem egyszer intettem türelemre a felesége
hosszas betegsége miatt zúgolódó férjet azzal, hogy
maga okozta feleségének betegeskedését. Ez a beteg
ség genyes váladékkal járó gyűl adás, melyben N kisser
a gonococcusnak nevezett apró szervezetet mutatta
ki, mint a betegség okozóját, tehát a fertőző bán
fáknak közé tartozik. A fertőző csirok által okozott
gyuladás gyógyítással vagy a nélkül is megszűnik,
de a fertőző csirok megmaradhatnak s tovább fer
tőznek. A betegség ezen enyhe lefolyása, a látszó
lagos gyógyulás, annak lappangása csekély tünetekkel
az oka, hogy sok férj tudatlanúj fertőzi feleségét.
Sajnos, ez a fertőzés ritkán folyik le enyhén, ha

az első gyuladás megszüntetésére szükséges hosszú
gyógyítás hiányos, vagy újabb fertőzés történik,
mert a férj nem áll gyógyítás alatt, úgy a sajátságos
boncztani és élettani viszonyok folytán újra és újra
kiújúló gyuladások alakjában évekig elhuzódhatik.
Ugyanezen fertőző csirák okozzák legtöbbnyire az
újszülöttek szemgyuladását is, mely a betegség lényege,
s az ellene való védekezés ismerete előtt a megvakulásnak leggyakoribb oka volt.
Ez a fertőző nemi betegség a gonorrhoea, mely
ről az álszemérem mint egyik titkos betegségről
hallgat, s melyről a paedagogia nem engedi meg,
hogy az ifjúság felvilágosíttassék, mielőtt megbete
gednék. Mi orvosok a kórházakban legalább a bete
get oktatjuk ki a betegség fertőző voltáról és a
védekezés módjáról, sok helyütt nyomtatott ismer
tetéssel. Az állam régóta ellenőrzés alatt tartja a
fertőzés leggyakoribb terjesztőit, a nyilvántartott
prostituáltakat. A gyakorlatban ez az ellenőrzés töké
letlen védekezés, de ez teljesen hiányzik a fertőzés
nem ellenőrizett terjesztőinek sokkalta nagyobb szá
mával szemben. A társadalmi viszonyok a család
alapítás megnehezítésével a fertőzésnek mind nagyobb
számban teszik ki mindkét nembeli ifjúságot, ez a
magyarázata a betegség rohamos terjedésének. Az
állam tehetetlen a védekezésben, azért a társadalom
az egyén kioktatásával s egyéb módon kell, hogy
védelmet keressen.
Az orvosok az újabb korban egybehangzóan
megállapítják, hogy a szervezetet eiöbb-utóbb elpusz
tító megbetegedés a rák, mind gyakrabban lép fel.
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Magyarországban orvos által megállapítottan 1903.
évben 6545 haláleset volt rák következtében. Az
orvostudomány a rákkal szemben kedvezőtlenebb
helyzetben van, mert okát s ezzel a betegség lénye
gét nem ismeri. A betegséget hírhedtté és a közön
ség előtt félelmessé tették a napi lapoknak előkelő
betegek, pl. F rigyes német császár gégerákjáról írt
állandó közleményei. Az orvostudomány műhelyei
ben folyik a kutatás a rákról, sőt egyes intézetek
egyenesen a rák tanulmányozására állíttattak fel, pl.
egy a német császár által, az orvosi testületek pedig
e czélra bizottságokat küldtek ki, pl. a budapesti
kir. Orvosegyesület egyet D o l u n g er G yula buda
pesti egyet, tanár elnöklete alatt.
Az orvostudomány a gyakorlatban megállapí
totta, hogy a rák kezdetben helybeli folyamat, mely
a környezete felé, a rák székhelye és minősége sze
rint lassabban vagy hamarabb terjed és távoli részek
ben új góczpontok keletkeznek. Ezek az áttétek
valószínűen úgy keletkeznek, hogy a rák részecskéit
nyirok vagy véráram elhurczolja. Következik ebből,
ha a rákos gócz oly helyen van, a hol az ép kör
nyezetből kimetszhető, mielőtt a nyirok- vagy vér
áram-részecskéket máshová elsodort volna,-vagy ha
a nyirok utakat és mirigyeket a rák szomszédságá
ból, mint leginkább veszélyezetteket is eltávolítjuk,
mielőtt a részecskék távolabb jutottak volna, akkor
az a rák gyógyítható. Ha ellenben a rákos gócz
szomszédságában vagy egyebütt áttett górcsövi aproságú részecskék is maradtak vissza, úgy azok sza
porodásával újabb gócz keletkezik, vagyis a rák
u
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kiújul. Tapasztalat szerint az igy megbolygatott rákos
terület gyorsabban burjánzik és a kiújúlás rendesen
rövid idő alatt mutatkozik, azért az öt éven át ki
nem újult rákot gyógyúltnak vesszük, a mi nem
zárja ki azt, hogy a szervezetben esetleg kivételesen
később is rákos megbetegedés mégis mutatkozzék.
Igaz, hogy némely rákos gócz már helyzeténél
fogva is alig irtható ki tökéletesen, de többnyire a
tovaterjedés időhöz kötött, azért a beteg gyógyítása
leginkább attól függ, minél korábban kerül a beteg
mű tételhez, és ennek a föltételnek teljesítésében óriási
különbségek vannak. A méhrák műtéti viszonyai
aránylag kedvezőek; az egyes műtök adatai szerint
a náluk jelentkező betegek közűi csak 6—62%
esetben találták a rákot műtételre alkalmasnak. A
vezetésem alatt álló klinikán a jelentkezett 7369
beteg közűi 570, azaz 7*74% szenved rákban s
mégis volt két esztendő is, melyben egy gyökeres
műtételre alkalmas beteg sem jelentkezett, míg a
rákbetegek 21*8%-ja elhanyagolt állapotban volt.
A műtétéi után öt évvel még egészséges, tehát
gyógyúlt a műtettek közűi D o lu n o er eseteiben 32ü/0,
T aupter méhrák eseteiben 44% . Teljes joggal mond
hatjuk, hogy mint ezek gyógyúltak, úgy a többi eset
is meggyógyúlhatott volna, ha a betegség a műtétéi
nél egyforma viszonyok közt lett volna. Sajnos, ma
még nem tudjuk fölismerni, hogy a környezetben
apró, csak górcsövei látható részecske fog-e vissza
maradni a műtétéi után oly esetben, melyet érzék
szerveink még a műtétéire alkalmasnak Ítélnek.
Mily kedvezőtlenek nálunk a viszonyok, az
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kiderül abból is, hogy az orvosok a hozzájuk inté
zett kérdőíveken 3488 rákos betegről számoltak be,
míg 1903. évben a halálozási statisztika 6545 halál
esetről tud, tehát föltehető, hogy a rákos betegek
nek körülbelül két harmada nem áll orvoslás alatt.
Poroszországban W inter indított nagy mozgalmat
a sajtó útján a közönség körében is ; nálunk a rák
bizottság ily mozgalomtól jó eredményt nem vár.
Azok közül, a kik abban a félelemben jöttek hoz
zám, hogy talán rákban szenvednek, 25 év alatt
csak egy volt igazán rákbeteg. Az aggodalmas ma
is orvoshoz fordul, de az értelmetlen, indolens vagy
könnyelmű a betegség tüneteivel sem törődik, míg
azok tűrhetetlenné nem válnak s akkor a gyógyítás
már lehetetlen.
Az orvost felkereső betegek megmentésére a
gyakorló orvosok nálunk is figyelmeztettek, hogy
kétes esetben ne várjanak, hanem a beteget küldjék
klinikára, kórházba, a hol esetleg górcsövi vizsgá
lattal döntik el a kérdést s a műtétet azonnal végre
hajtják. Az orvosok sem hibamentesek, a mikor
értelmetlen, a vizsgálattól húzódó beteget vizsgálat
nélkül a tüneteknek megfelelő pl. fájdalom, vérzés
ellen gyógyszerrel látnak el s így hozzájárulnak a
betegség felismerésének késleltetéséhez. A műveltség
növekedése fog több és több beteget az orvoshoz
hozni oly időben, a mikor a rák még gyógyítható.
Nagyjában vázoltam ezekben a védekezés módját,
többnyire oly megbetegedések ellenében, a melyek
ma az embert embertársa részéről fenyegetik. Egy
embertől, mint fertőző-csirok termesztőjétől kiinduló
n*
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betegség a társadalom sok tagját, daczára szervezete
jó ellentálló képességének, a halál karjába dönthet.
A beteg és környezetének tudnia kell hogy ember
társaira veszedelmes és mily módon válik azzá, tehát
önmegtagadással kell az elzárkózás áldozatát meg
hozni, és a védekezés kellemetlenségeit elszenvedni.
Másrészt a társadalomnak, a melynek érdekében
történik ez az elzárkózás és védekezés, a megélhe
tést kellene biztosítani ott, a hol ez a család fentartását gátolja. Az ethikus társadalom közreműkö
désének ezek volnának az elvei, ez az altruismus
csakis valóban művelt társadalomban remélhető.
A hosszasan elhúzódó fertőző betegségeknél
ma még nem merjük megkövetelni, hogy minden
beteg a hatóságnál bejelentessék, hogy vele szem
ben a védekezés megkezdessék. A rövid idő alatt
lefolyóknál az államhatalom ezt már megköveteli és
az orvosoknak büntetés terhe alatt előírja a bejelen
tés kötelezettségét. A védekezés megindítására, tehát
a megbetegedés tudomásul vétele az alap. Mit vár
junk a védekezés tökéletessége szempontjából, ha
Magyarországon 1903. évben az elhaltaknak csak
5 3 részesült egyáltalában orvosi gondozásban s
a halálokot csak 60'6% állapította meg az orvos.
Sőt a Királyhágón túli részben az elhaltaknak csak
31*4%-át látta betegségükben orvos s a halálokot
35*7%'ban az határozta meg. Más szóval, Erdély
ben az elhaltak 68'6%- ha fertőző betegségben is
volt, nem volt a hatóságnak bejelenthető, mert orvos
nem látta.
De hogy üdvös törvény közel 30 év alatt,
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még ha tudatlan is a nép, nem válik ismertté, az
már az ellenőrzés hiányosságára is vall. A nagy
gyermekhalandóság korlátozására az 1876. évi XIV.
t.-cz, 20. §. kötelezi a hét évnél fiatalabb gyerme
kek gondozására törvényszerű lég hivatottakat, hogy
azokat megbetegedés esetén orvosi segélyben része
sítsék, az orvosokat pedig kötelezi, hogy a legkisebb
dij feléért álljanak rendelkezésre. A 21. §. a köte
lezettség elmulasztásáért, ha a körben orvos van,
!0 írtig terjedhető bírságot, esetleg két napi fog
ságot helyez kilátásba. Magyarországon 1903-ban
átlagosan a hét éven alul elhaltak 56ü/c, Erdélyben
32*8% részesült orvoslásban. Ismeretes, hogy Magyar
országnak némely vidékén, a hol a törvénynek ezt
a rendelkezését ellenőrzik, sokszor haldokló gyer
meket mutatnak be s kérnek orvosi rendelést, hogy
ezzel igazolják a látszólagos gyógyítást. A törvény
nek 27 év alatt csak az a hatása volt, hogy a hét
éven alul elhaltak 56%-t, a hét éven felüliek 51*3%-t
látta orvos, tehát a büntetéssel való fenyegetés, az
orvoslás költségeinek apasztása az orvosok rovására
csak 4 7 % javulást eredményezett a gyermekek lát
szólagos orvoslásánál.
Ha a hatósági orvos értesül fertőző betegről,
úgy elrendeli a beteg és ápolóinak elkülönítését s
figyelmeztetésül a lakást megjelzi vörös papírlappal.
Műveltebb társadalomhoz tartozó azzal, hogy nem
fél a betegségtől, bemegy a lakásba, érintkezik az
ápoló családtagokkal, nem is a beteggel s elviheti a
betegséget máshová. A betegnek látszólag egészséges
testvére elment iskolába vagy gyermekek társasá-

gába s tovább fertőz, A pékné diphtheriás betegének
száját törli, a betegszobával szomszéd boltba belép
a vevő, s a pékné a zsemlével esetleg a diphtheriát is hazaviteti vevőjével. Kis gyermek, ki családi
körén kívül senkivel sem érintkezezetl, elhal typhus
ban, kisül, hogy anyjával boltban volt, kalapot vet-'
tek neki s a kalapos családjában typlnis volt. Szám
talan ehez hasonló példa mutatja, hogy a közönség
értelmetlensége miatt a beteg és ápolóinak elkülö
nítése sokszor látszólagos.
A reudeletek és a közegészségről szóló törvény
értelmében erélyesebb intézkedések a beteg elkülö
nítésére, esetleg kényszergyógyitásra, s a betegség
után fertőtlenítésre, tulajdonképen csak járvány ide
jében tehetők, míg egyes megbetegedéssel szemben
a közönség belátására kell az orvosnak építeni s ez
pedig legtöbbnyire nagyon gyarló alap.
A hol a társadalom közreműködése a nem
tudás miatt hiányos, természetes következmény, hogy
a társadalmat tanítani, kioktatni kell. A kitanításnak
a társadalom széles rétegeiben való elterjedése nem
valószínű, a midőn a hat éven felüli polgári lakos
ság Magyarországban az 1900. évi népszámlálás
adatai szerint átlag csak 61*2%, míg Erdélyben
41*l°/0-ban ismeri az olvasás tudományát és írás
művészetét, tehát mondható műveltnek, a műveltség
legelemibb fokmérőjét alkalmazva.
Boldogult T rffort minister kitűnő érzékkel fel
ismerte a kérdés fontosságát, iskola-orvosokat nevet
tetett, a kik az iskolában összezsúfolt ifjúság egész
ségét ellenőrzik, az egészségtant pedig tanítják. A
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közegészségtőli tanítását a papi és tanítóképző-inté
zetekbe is bevitte, mint a melyek növendékei majd
az életben a néppel legtöbbet érintkeznek. Ez az
intézmény jó gyümölcsöket terem, bár rendszeresítése
és szervezése egy második TiírroRT-ra vár.
A művelt társadalom tanítására a közegészség
tani és a természettudományi társulat népszerű köz
lönyei és előadásai szolgálnának, sőt az előbbi a
népet is felkeresi „Egészség“ czimii naptárával. A
tuberculosis, alkohol ellen küzdő társulatok is kül
denek folyóiratot tagjaiknak, ismertetve a küzdelem
módját. Mindezek a természettudományi gondolko
dást s a közegészség javitását szolgáló egyesületek
hatása a müveit társadalomra is vajmi csekély, tag
jaiknak száma a művelt osztályba sorolt egyének
számához képest elenyésző hányadrész s azok közt
is az orvosok száma igen nagy. A mi társadal
munkban a természettudományi gondolkodás s ezzel
az orvosi s közegészségügyi viszonyok megértése,
sőt az azok iránt való érdeklődés még csak kelet
kezőben van, A természettudomány és technika
csodás haladása a közönségnek mindennapi haszná
latra adja pl. a villamosságot, közönségünk legna
gyobb része megtanulja a gyakorlati használatot s
nem törődik a villamossággal, ép úgy, mint az egész
természettudománynyal.
Látjuk, a közegészségügy s így a védekezés is
a betegség ellen, a társadalom széles körében támo
gatásra nem igen számíthat, miután azonban törvé
nyek és rendeletek állapítják meg a teendőket s
azoknak végrehajtását a közigazgatási hatóságok
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ellenőrizni kötelesek, úgy következnék, hogy e ható
ságoknak igen nagy a immkájók. A közegészségügy
rendezéséről szóló törvény 1. §-a meg is állapítja,
hogy közegészségügy vezetése az állatni igazgatás
köréhez tartozik. A közigazgatás vezetői az előbb
vázolt társadalomnak igen tiszteletreméltó tagjai s
így átlag náluk is csak most kezd derengeni a ter
mészettudományi gondolkodás hajnala.
A közigazgatás csak úgy viselkedik, mint az
egyes beteg, neveti, drágálja vagy terhesnek találja
az óvó intézkedéseket, de ha baj van, előhívja az
orvost, hogy most mutassa meg, de rögtön, mit
tud. Az orvos feladata a tanácsadásra szorítkozik
úgy az egyénnél, mint a közigazgatásnál. Nem is
volna baj, ha az orvos csak tanácsolna és javasla
tait más vagy testület hajtaná végre, bár az ellen
őrzésnél megint alig nélkülözhető. A baj ott kez
dődik, hogy a végrehajtóhatalom a tanácsot nem
fogadja meg, vagy lehetetlen talányok megoldását
kívánja, vagy belátja a czélszerúséget, de egyéb
okokból mellőzi a kivitelt. Sajátságos ebben az,
hogy nem csak az orvosszakértő, de más szakbeliek
is hasonlóról panaszkodnak, vagyis a szakismeretet
nem becsüli, nem értékeli meg sem a közönség,
sem a hatóság, fi mint ezt már nem egyszer pana
szolták alapos fejtegetéssel szakemberek.
Csakis a szakismeret értékének lebecsülése lehet
az oka, hogy a törvény által orvosoknak fentartott
fogorvosi teendőkre királyi kegyelem jogosítványt
adott a kormányzat javaslatára. Nem hiszem, hogy
akadna kormány, a mely merné javasolni, hogy
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zugprókátor, mert nagyon jól érti a dolgát, királyi
kegyelemből feljogosittassék az ügyvédi gyakorlat
bármelyik részére. Ugyanígy magyarázható, hogy
a közigazgatás egészségügyi szolgálatánál a kor
mányzat 127 körorvos hiánya által 1894 községben
lemond az orvosi szakértő közreműködéséről már
éveken át. Mert ha súlyt helyez a kormányzat arra,
hogy legyen orvos, a törvényhatóságokat erre kény
szerítheti s ha nem birják, anyagi támogatással lehe
tővé teheti.
Ma megmosolyogjuk, hogy a középkorban német
városokban, pl. Leipzigban a polgármesterné Ö nagy
sága választotta ki a jelöltek közül a város tudós
asszonyát. Az orvost ma is közgyűlések, főispán
stb. választják vagy nevezik ki. Vannak szaktestü
letek, a melyek kiválasztják a szakembert s kineve
zésre ajánlják a fölöttes hatóságnak. Ma a protegálás aranykorában még csak komikusnak sem találják,
ha a sajtó korteskedik az egyik jelölt érdekében,
vagy ha a választásban közreműködő szakembernél
előkelő protektorok egy-egy jelölt szakképzettségét
dicsérgetik, vagy ha a protektor a maga jelöltje
érdekében a szakembereknél házal. Persze, az emberi
gyöngeség jele, ha szakember szakember választá
sánál ily külső, jogosulatlan befolyásra hallgat.
A kormányzat folyton növeli igényeit az orvo
sokkal szemben: a kiképzés öt esztendején kivűl
az űj szigorlati rendszer még egy évi kötelező kór
házi gyakorlatot ír elő, a közszolgálatra vállalkozó
orvost tiszti orvosi vagy törvényszéki orvosi vizs
gálat elé utasítja. Törvények és rend eletek újabb
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terheket rónak a közérdek szempontjából az orvosok
vállnira s ezzel szemben a közszolgálatot teljesítő
orvosok zöme, a községi és körorvosok helyzete
az anyagiakat és szolgálati viszonyokat illetőleg jogos
panaszokra és elégedetlenségre vezet. A kormányzat
maga is elismeri sok rendeletében, hogy közegész
ségi intézkedései csak az orvosok közreműködése
mellett vihetők keresztül, elégedetlen, zaklatott orvosi
személyzet jogos követeléseinek Ígéretekkel való
elodázásával ezt a közreműködést nem szerzi meg.
Jól szervezett, a helyi kis és nagy hatalmasok
tól a maga létében független orvosi személyzettel
lehet csak jó közegészségügyi szolgálatot teremteni,
a mint ezt az elvet vallja a közegészségügyi kor
mányzat is veszély idején. A független közegész
ségügyi felügyelők rendelkeznek, egyenest a köz
pontnak tesznek jelentést, működésük eredményét
épen az évtizedes mulasztások csorbítják, melyeket
rövid időn belül pótolni lehetetlen. Állandó, kitartó
munkálkodás a közegészségügy terén készíti elő a
védekezést egy-egy mutatkozó járvány ellenében,
szervezett orvosi személyzet vezetése mellett küzd
meg a közigazgatás a járvány terjedése ellenében.
Jó közegészségügyi állapotok talaján, jól szer
vezett orvosi egészségügyi közigazgatás, müveit tár
sadalom segélyével ma a fertőző betegségek ellenében
eredménynyel megküzdhet. Ebben a háborúban is
pénz kell, de még több béke idején, a midőn a
betegség elleni harczra készülünk, a közegészség,
a nép jólétének, vagyonosodásának gyarapításával.
A műveltség és pénznek kérdése, tehát a jó köz-
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egészségügy és ezzel a siker kilátása a betegségek
elleni küzdelemben. Szorosan véve a műveltség
kérdése, mert az igazi műveltség kell, hogy meg
hozza azt az arany korszakot, a melyben a tudomány
vívmányaival nem fog az emberiség visszaélni, úgy
hogy egymásnak minél hathatósabb elpusztítására
használja fel azokat s erre a czélra költse el va
gyona javát.
Egyetemi polgárok! Önök az egyetemes tudo
mány csarnokába jöttek, hogy tudomány nyal vértez
zék fel magukat, arra a küzdelemre, mely az emberi
nem haladását, boldogulását előmozdítani van hivatva.
Az a korszak, melyben az egyetemi polgár az egész
tudományt felölelte tanulásával s egy személyben
mint theologus, orvos, jogtudós és nyelvész hagyta
el az egyetemet, de még az encyclopaedísták kora
is elmúlt. A tudomány törzséből kinőtt fa ma már
növekedett annyira, hogy egy-egy ágának is sok a
mellékága s mindeniken bőven terem a gyümölcs.
Bármelyik ágát a tudománynak műveljék szakisme
reteik megszerzésénél, ne feledjék, hogy az csak
egyik ága annak a terebélyes fának, a mit tudo
mánynak nevezünk s vannak egyéb ágai is, a melyek
ép oly jó gyümölcsöt teremnek, mint a saját águk.
A szakismeretek megszerzését bizonyítaniok kell,
a mikor ezek alapján bizonyos működési kört biz
tosítanak törvényeink; erre a czélra szolgálnak a
vizsgák és szigorlatok. Ezeknek a komolyságát vonja
kétségbe, saját készületienségét árulja el, a tanári
testületet sérti az, a ki azt hiszi, hogy ehhez is
protectio kell.
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A szaktudás anyagát a gyakorlati élet követel
ményei felváltják aprópénzzé, ez kevésbé értékes és
könnyebben ragad hozzá a nagyobb forgalomban a
szeny. Önökön áll, hogy a tudomány csarnokában
gyűjtött fényes aranyuk ki ne fogyjon, hanem gya
rapodjék. A művelt nyugat műveltsége épen abban
áll, hogy a tudományt a tudomány kedvéért műve
lik szórakozásként azok is, kiknek a megélhetése
egyébként is biztosítva van. A tudománynak nem
egy gyarapodása ezen amateur-tudósok buzgolkodásainak eredménye.
Kétségtelen, hogy alapos szaktudással is lehet
hasznosat teremteni, de az ily tudás egyoldalú, azért
következtetéseiben is hibás lehet, ha a tudás fájának
egyéb ágain termett gyümölcsökről megfeledkezik,
vagy azokat nem ismeri. A valódi műveltség a
tudásban is szélesebb látókört követel, azért, a midőn
az egyetemes tudomány csarnokába jöttek, használják
fel az alkalmat szakismereteik megszerzésén kívül az
általános művelődés terén megkezdett ismereteik
gyarapítására is. A szélesebb látókör megszerzésének
rovására megy az a sajnos tapasztalat, hogy az ifjú
ság ismerete idegen nyelvekben állandóan apad.
Egyetemi polgárok! Ne tekintsék hangzatos
phrasisnak, hogy őseink vérével szerzett ezt a szent
földet, ma csak a tudás, az alapos műveltség fegy
vereivel tarthatjuk meg, de legyen az meggyőződé
sük s cselekedjenek ennek értelmében. Úgy, a mint
fejtegettem a közegészségügyről, hogy csak művelt
társadalom segélyével képzelhető a javulása, úgy van
ez minden térén, a mi az emberiség javát jelenti.
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Ha tehát, a mint nem kétlem, Magyarországot, hazánkat, boldognak akarják, úgy első sorban szerezzék
meg maguknak a magasabb műveltséget, hogy majdan a közművelődés terjesztésének buzgó apostolai
lehessenek. Abban a reményben, hogy a most kezdődő tanév is a szorgalmas munka éve lesz, az
1905—6. évi tanévet megnyitottnak nyilvánítom.
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